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GÖYÇƏDƏN  

GƏLƏN SƏSLƏR 
(poema) 

(əvvəli ötən sayımızda) 

 

SAVAD 

 

Çox eşitdim, çox dinlədim, 

El içində bir sualı. 

Bu sualın cavabından  

Kim bixəbər, kimi halı.  

Söhbət gedir hər oymaqda, 

Bir söz gəzir hər dodaqda. 

Kaş biləydik bu bəxtəvər, 

Savadlıymış, ya savadsız?  

Sözü yoxdu müəmmasız, 

Fikri yoxdu qol-qanadsız! 

Necə görüb bu gərdişin 

Ovandını, tərsini o!  

Kimlər olub müəllimi, 

Kimdən alıb dərdini o! 

Elə düzüb kəlmələri, 
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Elə deyib haçabeyti, 

Ağıl, kamal istəyirəm 

Duya sirri, aça beyti. 

Yeri göyə bağlayıbdı 

“Qıfılbənd”i, bağlaması. 

Şirin sözü, axar təbi 

Dağ çayının çağlaması. 

Zirvələrdən uca gördüm, 

Boylananda dünyasına. 

Əl-ayaqlı itib-batdım 

Baş vuranda dəryasına. 

O dəryanın qucağında 

Qulağıma dəydi bir səs, 

O, savadsız ola bilməz!  

 

Bir insan ki, ustad olub 

Kainatın ahəngini 

Öz sazıyla birləşdirə, 

Sevinci də, əzabı da 

Doqquz teldə yerləşdirə, 

Zərrə qədər yayınmaya 

Nəzərindən nə zil, nə pəs, 

O, savadsız ola bilməz!  

Bir qozqara kötüyünü, 

Sözə tutub deyişməyin. 

Alim ilə kəlmələşib, 

Cahil ilə döyüşməyin 

Özü savad deyilmi bəs?  

Yer də, göy də dilə gəldi -  

O, savadsız ola bilməz!  

 

Bir insan ki, daşı belə  

Dirdirməyin ustadır, 

Əyriləri doğru yola, 

Doğru yola  

Döndərməyin ustadıdır, 

Avazıyla quşu göydən 

Endirməyin ustadıdır - 

Söhbət yersiz, sual əbəs, 

O, savadsız ola bilməz!  
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Bir insan ki, öz fikrini  

Beyinlərə möhürlədi, 

Hikmətiylə nəsillərin 

Ürəyini sehrlədi, 

Parça-parça doğra məni, 

Qıyma-qıyma dilimi kəs - 

“Savadsızdır” deyəmmərəm, 

O, savadsız ola bilməz!  

 

 

On beş ildə dərs oxuyub,  

Yazmaq hələ savad deyil. 

Yazdığını dönə-dönə 

Pozmaq hələ savad deyil. 

Xahiş ilə, minnət ilə 

Qiymət almaq savad deyil. 

Bu hörmətsiz qiymət ilə 

Alim olmaq savad deyil. 

Beş il təhsil alan gördüm, 

Bircə yerdə deyiləsi 

Beşcə kəlmə sözü yoxdur. 

Əmisi var, dayısı var, 

Dayıların kölgəsində 

Yoxa çıxıb, özü yoxdur. 

Savad odur tanıyasan 
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Öz kökünü, zatını sən. 

Oxumağı bacarasan 

Göyün yeddi qatını sən. 

Ağıl yetməz, xəyal çatmaz 

Mənzillərə, məkanlara 

Çapırdasan atını sən! 

Anlayasan, nələr yatır 

Bu torpağın ürəyində, 

Kimlər ona şöhrət olub, 

Kimlər yatıb bələyində. 

Anlayasan, səndən ötrü  

Təbriz nədir, Bakı nədir?  

Arzuların müqəddəsi, 

Duyğuların pakı nədir? 

Düşünəsən, nə deməkdir  

Qurbaninin “Bənövşə”si. 

Eşidəsən, hardan gəlir  

Xətainin məğrur səsi!  

Neçə-neçə dil içində 

Yaşadasan öz dilini. 

Danışasan həqiqəti, 

Yandırsa da köz dilini.  

Lap zülmətə düşsən belə, 

Öyrən, axtar, gəz dilini. 

Savad odur!  

Vurğunsansa sən bu dilin 

Təcnisinə, cinasına, 

Gedib çıxa bilirsənsə 

Özülünə, binasına, 

Savad odur!  

Bayat köklü bayatıda  

Hansı yurdun adı yaşar?  

Həzin səsli oxşamada  

Hansı sehrin dadı yaşar?  

Qoşmalarda hansı xalqın 

Ürəyinin odu yaşar?  

Bilirsənsə, savad odur! 

Hikmətini duyursansa 

Bu sinəsi dolu sazın, 

Hardan gəlib, hardan keçib, 
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Hara gedir yolu sazın, 

Nədən olur qabırğası, 

Nədən olur qolu sazın? 

İlk ustadı kim sayılır 

Ulu səsin, ulu sazın? 

Bilirsənsə, savad odur!  

Tut ağacı növ-növ olur, 

Dil-dil ötən bu telli saz 

Hansı tutun parasıdır. 

Hansı hava dərdli qəlbin 

Məlhəmidir, havasıdır? 

Bilirsənsə, savad odur!  

Bir savadlı oğul gərək 

Ömür qoya, baş sındıra, 

İnadıyla, dözümüylə 

Düyün aça, daş sındıra!  

Tapa bilə “Səngi-siyah 

İçindəki dürdanəni”, 

Öyrənə bu “bisavad”ı!  

Axır bilə, hardan alıb 

Qul Ələsgər bu savadı!  

Onda duya həqiqəti, 

Onda deyə öz-özünə 

Kitabıydı gen dərələr, 

Dağı-daşı oxuyurdu.  

Bir baxışla hər ürəyi, 

Hər yaddaşı oxuyurdu. 

Qışda yaza şagird olur, 

Yazda qışı oxuyurdu!  

Öyrənirdi, öyrədirdi 

Zirvələri qaya-qaya, 

Cığırları sətir-sətir. 

Süzülürdü ürəyinə  

Yerdən işıq, göydən ətir!  

İmtahanlar görə-görə 

Suallarda sınanırdı. 

Ürəyindən gələn səsin  

Bir həqiqət olduğuna, 

Haqdan qismət olduğuna 

Varlığıyla inanırdı!  
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Deyişmələr meydanında  

Dil büdrəmir, ağıl çaşmır. 

Kəlmələrdə sığala bax, 

Dodağında söz dolaşmır!  

Yayınmağı ola bilməz, 

Yaxşı seçir hədəfini. 

Seçir əlvan fikirlərin 

İncisini, sədəfini.  

Ömrü boyu ömür sürdü 

Ürək dolu, sinə dolu. 

Naxış vurdu, naxışladı 

“Divanidən”dən “müxəmməs”ə,  

Bəmdən zilə gedən yolu!  

Hər təcnisin öz cinası, 

Hər havanın öz sığalı, 

Hər kökün öz zərifliyi, 

Hər pərdənin şirin xalı, 

Sərvətiydi Ələsgərin!  

“Əsli Kərəm” dastanını 

Beş gecəyə danışmağı, 

Şeir sənət dünyasına 

Hörmətiydi Ələsgərin!  

Ürəyində qala qurdu 

Xəstə Qasım Tikmədaşlı, 

Öz dərdini ona dedi 

Divarqanlı gözü yaşlı!  

Hərflərin mənasını 

Duya-duya, aça-aça  

Bircə nöqtə qoymadı ki, 

Yaddan çıxa, gözdən qaça!  

Toxunduğu hər mətləbin 

Ağıl, hikmət olduğunu,  

Varlığında, cövhərində 

Nadir qüdrət olduğunu 

Yavaş-yavaş duydu hamı. 

Elə məclis olmadı ki, 

Oxunmasın Ələsgərin 

Qıfılbəndi, “Əliflam”ı!  

Kimi dedi, - haqq vergisi, 

Kimi dedi, - haqq aşığı.  
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Onun sözü, söhbətiydi 

Məclislərin yaraşığı!  

 

Böyü, ey ürəyim, dünyalar qədər, 

Sönməz bir ocağın odunda qızın. 

Ömrünü, gününü keçirmə hədər, 

Öyrən savadını bu savadsızın!  

 

Duyğular qaynasın qaynar sinədə, 

Sənə uğur desin qəlbindəki səs. 

Nə desən taparsan bu xəzinədə,  

Doymağa tələsmə, duymağa tələs!  

 

Düşün, bu aləmdə nələr var, nələr, 

Sən də bu ellərin yazan əlisən. 

Dünənin sözünü deyib dədələr, 

Bu günü sözünü sən deməlisən. 

 

Düşünmək özü də bir qələbədir, 

Zərif düşüncələr gəlsin karına. 

Öyrən, bu həyatda güc verən nədir 
Ələsgər fikrinin qanadlarına. 
 
Ustad sualına cavab ver, cavab, 
Yeddi qara nədir, yeddi ağ nədir?  

Kitab oxumusan, nə qədər kitab, 
Yeddi yağ, yeddi bağ, yeddi tağ nədir?  
 
Aşıq haradan alıb bu şeiriyyəti, 
Hikmət dünyasına bu səfər nədir?  

Nələrə toxunur fikri, niyyəti, 
Beş bəndin içində yeddilər nədir?  
 
Duyub mənasını yerli-yataqlı, 
Əvvəlin, axırın, əzəlin, sonun. 

Bir ömür yaşayıb köklü, budaqlı, 
Heç nə nəzərindən qaçmayıb onun.  
  
Hər şeyi düz görüb ağlının gözü, 
Fikri haqdan gələn həqiqət imiş. 

Onun nəzərində bilmirəm sözü  
Aşıqçün ən böyük cinayət imiş. 
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Ancaq həqiqətə bağlıymış canı, 
Cahilə deyərmiş danışma əbəs.  

Heyrətə gətirib qoca dünyanı, 
Bir hərfi yazmağı bacarmayan kəs!  
 
Baş vurub sirrinə bu kainatın, 
Yerə də, göyə də əl aparıb, əl. 

Yönünü, səmtini görüb həyatın, 
Duyub zamananı hamıdan əvvəl!  
 
“Füzuli”, “Firdovsi”, “Hafiz”, “Nəsimi”, 
Hərə biri çay olub axıb qanında. 

Coşanda dənizlər, dəryalar kimi,  
Tufanlar yaşadıb həyəcanında!  
 
Min dəfə oxuyan bir də oxudu, 
Kamalı dərs verdi dərsi azlara. 

Sözdən xana qurdu, xalı toxudu,  

Dərinlik öyrətdi çox dayazlara!  

 

Sazı bu dünyaya şöhrət elədi, 

Dünyanı sazının telində tapdı.  

Eşidən vuruldu, heyrət elədi, 
Hikməti ustadın dilində tapdı.  
 
Bircə gün görmədi məktəb, mədrəsə, 
Oxu kəlmə-kəlmə, savadına bax!  

Təbiət güc verir yaradan kəsə, 
Sənətin dağ yaran Fərhadına bax!  
 
Qapanıb qalmadı öz aləmində, 
Coşan ilham oldu, daşan təb oldu. 

Hikmət dünyasında, söz aləmində 
Ələsgər, savadlı bir məktəb oldu!  
 
Unudulmaz el bəzəyi, el oğlu, 
Hər gün onu saz dinlədi, söz andı. 

Yaratdığı gəraylıda, qoşmada 
Yüz il, min il şair ömrü uzandı!  
 
Var oynayan, dümbək çalan, var aşıq, 
Ustad aşıq hər məclisə yaraşıq. 

Saz əhlinə, söz əhlinə yar aşıq  
Müqəddəsdi, ağsaqqaldı, ozandı!  
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Ömür verib divarına, daşına, 
Yaş artırıb sözümüzün yaşına, 

Nanəcibin, müxənnətin başına, 
Bircə sözü min bir qaynar qazandı!  
 
El zərgərdi, zəri seçdi, bəyəndi, 
Eldən gəlsə, şöhrət göyə dəyəndi. 

Dedilər ki, sinəsindən deyəndi, 
Demədilər hecalayıb yazandı!  
 
Qonaq oldu hər yurda, hər oymağa, 
Tərif dedi Güləndama, Qaymağa. 

Sənətində balı qatdı qaymağa, 

El aşığı Əbədiyyət qazandı!  

 

 

QURBAN BULAĞI 

 

Kəlbəcərdə bir bulaq var, adı Qurban bulağıdı, 

Ağdabanda bir ocaq var, adı “Qurban bulağıdı”. 

Kimlər qoşub dastanı, kimlər çalıb laylasını, 

Məclislərin söz-söhbəti, dadı Qurban bulağıdı!  

Ətəyində göy çəmənin min naxışı, min arğacı, 

Başı üstə zaman-zaman ətir saçan bar ağacı. 

Hey süzülər fəsil-fəsil, həyat verər dağa, düzə, 

Bu torpağın eşqi kimi dərinlərdən çıxar üzə!  

Ağdabanda bir bulaq var, əfsanəli, rəvayətli, 

Yeri tanış, yurdu bəlli, aşıq Qurban həqiqətli!   

 

Bir şair dodağında 

Çəkilən kimi adı, 

Dil açdı insan kimi, 

Bulaq sözə başladı. 

- Yerim yox, yatağım yox, 

Hardan gəldi axırdım. 

Yığnaqlı bulaqlara 

Həsrət ilə baxırdım.  

Deyirdim nolaydı kaş, 

Mən də yada düşəydim. 

Oğullarla görüşüb,  

Qızlarla öpüşəydim!  

Bir gün gecədən keçib 
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Dan yeri söküləndə, 

Səhər müjdəsi gəlib, 

Dünya üzə güləndə, 

Qoşa əllər uzandı 

Tutqun gözümə sarı. 

Barmaqlar sağa-sola 

Daradı palçıqları. 

Təmizlədi gözümün 

Torpağını, daşını. 

Mən bulağa dönəndə  

Sevindi uşaq kimi. 

O da bulaq elədi  

Gözlərinin yaşını!  

Mən o gündən hər səhər 

Saflığıma baş əyən 

Aşıq Qurbanı gördüm. 

Nəğməyə, təmizliyə 

Bağlanan canı gördüm. 

Mənə həyat verənin  

Qeyrətinin eşqinə  

Axdım, axdım, duruldum. 

Aşıq mənə vuruldu, 

Mən aşığa vuruldum. 

Yaddaşımda aşığın 

Səsi, sorağı qaldı. 

O gündən mənim adım 

Qurban bulağı qaldı!  

   

Bir də gördüm tutaşıb Ağdabanın yolları, 

Açılıb yola sarı anaların qolları, 

Təbiət sığallayıb yamacları, yalları. 

Duydum, bu gəlhagəldə xeyir bir xəbər gəlir, 
Dedilər Ağdabana aşıq Ələsgər gəlir!  
 
Çayqovuşan sevindi, su bayrama can atdı,  
El döndü pərvanəyə, yanan şama can atdı, 

Göz görüb götürməyə, əl salama can atdı. 

Sanki, elin üstünə gün doğur, səhər gəlir, 
Dedilər Ağdabana aşıq Ələsgər gəlir!  
 
Yeddi qardaş dağında yeddi ceyran mələdi, 
Bir kəndi bir dünyanın sevincinə bələdi, 
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Göylər yağış yerinə nəğmə, hikmət ələdi. 

Ustad yanına ustad, ər yanına ər gəlir, 
Dedilər Ağdabana aşıq Ələsgər gəlir!  
 
Xoşgəldin elədi, qabağa çıxdı, 
Miskin Abdalımın nəvəsi Qurban. 

Dodağı kəlamlı, əli kitablı,  

Aqil babaların əvəzi Qurban!  

 

Baxdı ki, hər yanı çiçəkdi, güldü, 

Ürəyi atlandı, gözləri güldü. 

Çağlar çeşmələr tək axdı, süzüldü,  

Dağlardan almışdı həvəsi Qurban!  

 

Başladı ömrünün söhbəti, dəmi, 

Unutdu həsrəti, itirdi qəmi. 

Aşıq Ələsgərin dostu, həmdəmi, 

Aşıq Ələsgərin nəfəsi Qurban!  

 

İki sənət dağı, sənət zirvəsi, 

Öpüb bir-birini bağrına basdı. 

Götürdü dünyanı şadlığın səsi,  
Ustad kəlamına el qulaq asdı.  
 
Bəzəndi hər yanım, doldu bir anda, 
Döşəndi, sərildi xalı, xalçalar. 

Sazlar qoşalaşıb, meydan qızanda 

Yer bayram eləyər, göylər əl çalar!  

 

Dağlar qoşa durursa, 

Qoşalaşar şöhrəti. 

İki çay birləşirsə 

Min qat artır qüvvəti. 

İgidlər cüt gələndə 

Yenilmir qətiyyəti. 

İki ustad görüşü 

İki göz kimi əziz, 

Eşqi pak, ağlı dərin, 

Qəlbi müqəddəs, təmiz!  

İki dost görüşəndə  

Yoxa çıxır kədər, qəm, 

İnsanın gözlərində 
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Gülür başqa bir aləm. 

Sevgidən od götürüb  

Gözlər alışıb yanır. 

Xatirələr kitabı 
Yenidən varaqlanır!  
 
Ələsgər məclisin görən gözüydü, 
Qurban Ağdabanlı vuran ürəyi. 

Həvəsə gətirən xalqın özüydü, 

Baxışda arzunu, gözdə diləyi.  

 

Birinci, ikinci yox idi burda, 

Elə ikisi də birinci idi!  

Qoşma qoşulurdu torpağa, yurda, 

Hər kəlmə bir gövhər, bir inci idi. 

 

Gedirdi meydanda dərindən-dərin, 

Cinas imtahanı, cinas yarışı. 

Zərif duyğuların, kövrək hisslərin 

Bir təcnis olurdu hər axtarışı. 

 

Varlığın çox sirri açılmır niyə, 

Torpaqmı qədimdi, sumu əzəldi. 

Dünya necə çatdı bu gözəlliyə,  

Kainat nizama necə düzəldi?  

 

Hardadı zamanın əvvəli, sonu, 

Tarixin yaşından söhbət gedirdi. 

Dünya binadırsa, kim qurub onu, 

Bünövrə daşından söhbət gedirdi.  

 

Qurban bulağında məclis başladı, 

Qurban məktəbinə dönənə kimi. 

Nəydi o məclisin ləzzəti, dadı, 

Şəmşir danışırdı dünənə kimi!  

 

Olub bir torpağın əkiz övladı, 

Olub bir qartalın qoşa qanadı, 

Olub bir sənətin iki Fərhadı. 

Sazı da, sözü də dillərdə əzbər, 

Aşıq Qurban ilə aşıq Ələsgər!  
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LƏYAQƏT 

 

İki bəyin adamı, 

Eyni saatda gəldi 

Ələsgərin yanına!  

Çağırırdı ustadı  

Hərə öz ünvanına. 

Toy üst-üstə düşürdü - 

Eyni gün, eyni saat. 

İşin toqquşmasına 

Qul Ələsgər qaldı mat!  

Fikirləşdi sənətkar: 

Aran dağa daşındı, 

Dağ arana daşındı. 

Yenə fikir yük oldu,  

Neçə yana daşındı.  

Çağıran iki nəfər, 

Çağrılan bir, gedən bir, 

İki məclis, iki bağ, 

Bülbül olub ötən bir.  

Hansı məclisdə çalsın  

Ürəyini, sazını. 

Kimə bildirsin ustad,  

Görən etirazını!  

Birində olsa əgər, 

İnciməzmi o biri. 

Necə görsün işini, 

Necə qılsın tədbiri?  

Düşündü ürəyində:  

Gəl denən ki, xəstəyəm. 

Başqa sənətkar tapın, 

Heç kəs müşkül olmasın, 

Müşkülə açar tapın!  

Azdımı bu Göyçədə 

Sözü mənim sözümdən 

Təravətli, ətirli, 

Adı mənim adımdan 

Məhəbbətli, xətirli, 

Dünyagörmüş sənətkar! 
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Hər çiçəyin öz ətri, 

Hər gülün öz dadı var. 

Bu dəm bir səs ucaldı 

Elə bil yerdən göyə. 

Dirilik çeşməsidir 

Sən çaldığın saz, - dedi. 

Sən getməsən məclisə, 

Ələsgərin adına 

Heç bu yaraşmaz, - dedi. 

Birdən görün nə düşdü  

Ələsgərin yadına: 

Onun böyük ürəyi, 

Onun loğman kamalı, 

Çatdı, vaxtında çatdı  

Ələsgərin dadına.  

Gələnləri yenidən 

Tutdu sorğu-suala. 

Bir danışın, bəylərin 

Oğul-uşaq sarıdan 

Kimləri var, ay bala!  

Biri dedi: bəyimin  

Yeddi oğlu var, ustad!  

Mən də ki, qardaşıyam. 

Onun sevincini də, 

Onun kədərini də 

Mən gərək ömrüm boyu  

Öz çiynimdə daşıyam!  

Sizi dəvət edirəm 

İlk oğlunun toyuna. 

Sizsiz keçən məclisin 

Şadlığı nə, toyu nə?!  

Biri dedi: bəyimin  

Bircə oğlu var, ustad! 

O da qarşınızdadır! 

Ağlım kəsənnən bəri 

Mənim fikrim, xəyalım 

Dediyiniz kəlamda, 

Çaldığınız sazdadır!  

Çoxdan arzulamışam, 

Nola mənim toyumda 
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Aşıq Ələsgər ola!  

Eşidən əhsən deyə, 

Duyan bəxtəvər ola! 

Ustad dedi: ay bala, 

Həqiqət atadırsa, 

Yeddi oğlu olan kəs, 

Bircə oğul toyuna 

Getsəm, məndən inciməz!  

Bir oğul bu dünyada  

Ocağın tək kösöyü, 

Təknənin tək əppəyi. 

Yeddi oğlu olanın  

Nəyi çatışmır, nəyi?!  

Sizin qalan toyları  

Yenə özüm olaram 

Yaraşığa mindirən. 

Yenə bu sazım olar 

Könüllər isindirən! 

Gülləndirər nəfəsim 

Altı igid toyunu. 

Saz ilə, söhbət ilə  

Oxşaram, əzizlərəm  

Hər birinin boyunu. 

Təki mənnən inciyən 

Məndən küsən olmasın. 

İstəyini azaldan,  

Ara kəsən olmasın. 

Əgər toxunmuş olsam 

Bircə kəsin xətrinə, 

Onda mənim sözümün  

Qiyməti nə, qədri nə?!  

Sözü haqdan güc alar 

Aşıq olan kəslərin. 

İsindirər yurdunu 

Ən soyuq nəfəslərin.  

Dağlar ensə üstünə, 

Dizlərini bükməz o. 

El dərdini daşıyar,  

Öz dərdini çəkməz o!   

Aşıqsız məclis keçər,  
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Toymu, yasmı - bilinməz. 

Aşıqlı məclis keçər,  

Xatirədən silinməz. 

Məndən inciməsin bəy, 

Ürəyini şad elə. 

Başqa bir usta apar, 

Evini abad elə. 

Birinci saf ürəklə  

Yetir xoş salamımı. 

De ki, Ələsgər dedi: 

İnanıram sabaha, 

İnandığım həqiqət 

Yerdə qoymaz kamımı!  

Altı gəlin köçürrəm 

Bir atanın evinə, 

Yığışar o toylara 

El sevinə-sevinə.  

Onda bir-birimizi 

Yaxşı başa düşərik. 

İndi isə yaxşı yol, 

Toylarda görüşərik!  

Görüşüb ayrıldılar,  

Qayıtdı bir xəbərlə 

Hərə öz evlərinə. 

Biri uçdu göylərə, 

Biri cumdu dərinə. 

Biri ata evinə 

Qanadlanıb şən gəlir, 

Biri qardaş evinə 

Başında çiskin, duman, 

Gözlərində çən gəlir. 

Biri çatır qəlbində 

Çoxdan doğan arzuya. 

Birini Allah bilir 

Kim duymaya, kim duya.  

Xəbər çatdı yerlərə, 

Hər kəs bildi işini. 

Yeddi oğul atası 

Xeyli getdi xəyala, 

İşin belə gəlməyi 
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Düşündürdü kişini. 

Dedi: - onda durmayın, 

Ay mənim balalarım. 

Bəy oğlumdan savayı 

Altınız da atlanın, 

Toy günü, toy vədəsi 

O şadlığın üstünə, 

O sevincin üstünə 

Yel kimi qanadlanın! 

Yox həyatda kimsədən 

Bir qorxumuz, pəkimiz. 

Gedin, gedin o toya, 

Ömrünün əziz günü  

Sizin birliyinizlə  

Yeddiləşsin təkimiz! 

O da bu xoş günündə 

Qoy yeddi qardaş olsun! 

Elə məclis keçirin, 

Məclislərin içində 

Hamısından baş olsun!  

Səsiniz qanad olsun 

Qoy aşıq Ələsgərə!  

Sığışmasın söhbəti 

Bir kitaba, dəftərə. 

Qonşu toyda vurhavur, 

Qonşu toyda çalhaçal. 

Hər ürəkdə xoş arzu, 

Hər başda şirin xəyal. 

Xalı-xalça döşənib 

Ustadın ayağına. 

İndi bu məclis düşüb 

Taleyin xoş çağına! 

Məclis qoşun kimidir, 

O da bir sərkər kimi. 

Hamı onu dinləyir 

Aşıq Ələsgər kimi. 

Hikmət dalınca hikmət, 

Səs dalınca səs gəlir. 

Bu səsdən, bu avazdan 

Sanki dağlar tərpənir, 
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Daş da nəfəsə gəlir. 

Havalardan güc alır, 

Qollara qüvvət gəlir. 

Ələsgəri dinləyən 

Elə bilir qəlbinə 

Tanrıdan qüvvət gəlir. 

Aşıq yad elədikcə 

Qurbanini, Abbası, 

Açılır ayna kimi, 

Tutulur qəlbin pası.  

Yanır sənət çırağı, 

Az qalır ki, şam kimi 

Gil-gilə əriyə. 

Elə şaddı sənətkar, 

Elə bil qovuşdurur 

Qurbanini Pəriyə!  

Şənlik elə yüksəlir, 

Bir məclisin sevinci 

Yüz zirvəyə tən gəlir. 

Bu səsin sorağına 

Qərib Şahsənəm deyib, 

Yenə qürbətdən gəlir!  

 

Doymaq olmur zilindən, 

Doymaq olmur bəmindən. 

Heç kəs ayrıla bilmir 

Sazın xoş aləmindən. 

Yenə ellərin gözü 

Bu şadlığın üstədi. 

El anası, el oğlu  

Ələsgər məclisdədir!  

Qoşmaları tumarlı, 

Təcnisləri cığalı. 

Ütü çəkir ruhlara  

Fikrin səmti, sığalı. 

Söz dönüb çiçəklərə, 

Yenə dəstə-dəstədir. 

Ətri tutub dünyanı, 

Ələsgər məclisdədir! 

O gün külək əsmədi, 
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O gün şimşək çaxmadı. 

Təbiət lal dayandı, 

Onu dinləmək üçün 

Fürsəti buraxmadı. 

Üfüqlərdən Günəş də 

Enib gəlmək istədi, 

Saz yenə öz işində  

Ələsgər məclisdədir! 

Sözün şirin yerində, 

Söhbətin xoş çağında, 

Altı oğul dayandı 

Məclisin qənşərində, 

Ustadın qabağında!  

Bir-bir bəy oğulları, 

Nəğməkarın önündə 

Əl sinədə baş əydi. 

Bu səhnədən, görüşdən 

Yenə qul Ələsgərin 

Başı göylərə dəydi!  

Bildirdilər məclisə, 

Çatdırdılar ustada 

Atanın mətləbini. 

Silkələdi bu xəbər 

Ələsgərin təbini. 

Hikmətlər dedi xalqın 

Adətindən, dəbindən. 

İncilər üzə çıxdı 

Dəryaların dibindən.  

Nə zaman ki, insanın 

Əməli, söz-söhbəti 

Xalqın ürəyindəki 

Duyğularla səsləşir, 

Sənətkar ölməz olur, 

Sənət müqəddəsləşir! 

Ayrılmır, haçalanmır, 

Elin sözü bir olur. 

Sənətkar da, sənət də 

Ocaq olur, pir olur. 

Xalq ucalda bilirsə 

Əsil sənətkarını, 
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Dərməyi bacarırsa 

O sənətin barını, 

Duyursa bir ürəyin  

Ən böyük hikmətini, 

Vaxtında, vədəsində 

Verirsə qiymətini, 

Arzuları ən uzaq 

Mənzillərə varırsa, 

Şeirin qanadlarında 

Uçmağı bacarırsa, 

Xına kimi yaraşır, 

Ölməzlik o millətə!  

Sinəsi sazlıları, 

Əli qələmliləri 

Yorulub yolda qalmır, 

Gedir əbədiyyətə!  

O xalqın arasında 

Təklər yeddiyə dönür, 

Yeddilər yetmiş olur.  

Övlad da ata kimi 

Kamala yetmiş olur!  

Sənətkar da güc alır bu birliyin səsindən, 

Daş üstə güllər bitir eşqindən, həvəsindən!  

 

 

SON GÖRÜġ 

 

İnsan gəlir dünyaya, bu dünyayla görüşür, 

Od da görür, şaxta da, qışla, yayla görüşür. 

Görməyə, götürməyə qisməti var hər kəsin, 

Hərə öz qismətinə düşən payla görüşür. 

Xoşdu şirin görüşlər min olsa, milyon olsa, 

Çəkilməzdi, ağırdı axır olsa, son olsa. 

İlk görüşdə arzular qönçələnir, ey könül!  

Son görüşdə ürəyə qan çilənir, ey könül!  

İlk görüş bahar günü, yazın oğlan çağıdı, 

Son görüş olanları vurur, yıxır, dağıdır.  

Dünyanın sahibidir ilk görüşə gələnlər, 

Sözünü, sevincini həmdəmiylə bölənlər!  

Onların görüşündə söhbət Günəşdən düşür, 
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Ürəkləri qızdıran oddan, atəşdən düşür. 

Aydan, ulduzdan gəlir diləklərin sorağı, 

Nə dağlara çən, duman, nə saçlara dən düşür. 

Neçə-neçə görüşlə şirin dostam, tanışam, 

Elə görüş də var ki, 

Dilim gəlmir mən onun  

Ağrısından söz açam, əzabından danışam.  

Yüz beş il ömür sürüb dünya görən Ələsgər, 

Dövrün hər sitəminə sinə gərən Ələsgər, 

Bu gün köç vədəsində, ölüm yatağındadır, 

Oğulları, qızları solunda, sağındadır. 

Şagirdləri kəsdirib balıncının yanını, 

Təbiət alıb daha  

Nəğməkarın əlindən yaşamaq imkanını. 

Karvan-karvan baş alıb qəm keçir, kədər keçir, 

Ələsgərin qəlbindən bir görün nələr keçir.  

  

Yolların yoxuşu nə sərt olurmuş, 

Bir yalı aşırsan, min bir yal qalır. 

Bir arzun yetişdi, dəydi, dərirsən, 

Min arzun budaqda hələ kal qalır.  

 

İllərin ağrısı çoxalır canda, 

Ağarır bəniz də, qaralır an da. 

Əllərin dünyadan boşa çıxanda, 

Qəmdən ürəyində qara xal qalır.  

 

Hardadır əbədi alışan ocaq?  

Solan bir ömürdü hər sarı yarpaq. 

Vuruşur, əlləşir, insana ancaq 

Bir quru xatirə, bir xəyal qalır.  

 

Xəyal onu aparır şirin xatirələrə, 

Ömrünün kitabını varaqlayır son kərə. 

Birinci səhifədə - südəmər uşaqlığı, 

Dünya qayğılarından fikrinin uzaqlığı.  

Taxtın qaşından tutub astadan yeriməyi, 

Acanda ağlamağı, doyanda kiriməyi. 

Anası Pərizadın ətəyindən tutmağı, 

Atası saz çalanda özünü unutmağı.  
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Yavaş-yavaş dil açıb danışmağı, dinməyi, 

Qonşu uşaqlarına öyrəşib isinməyi.  

Göy çəməni görəndə gülə heyran olmağı, 

Öz-özündən xəbərsiz  

Dünyasına, qəlbinə 

Sözlərin süzülməyi, nəğmələrin dolmağı. 

Axar suya baxanda axmağı, durulmağı, 

Həyatı duya-duya həyata vurulmağı!  

İkinci səhifədə - dəliqanlı gəncliyi, 

Kükrəməyi, coşmağı, yorulmağı, dincliyi. 

Ehtiyacla dostluğu, dərd ilə tanışlığı, 

Ev-eşiyin qayğısı, payızlığı, qışlığı. 

Bəylərə nökər olan, 

Hər gün əlində qabar, yanağında tər olan, 

O sitəmli çağları!  

Sinəsində zamanın çalın-çarpaz dağları, 

Göyçə çəmənlərində yarına gül verməyi, 

Eşqə düşüb, söz deyib, yara könül verməyi.  

Pul zoruna əlindən alınan səadəti, 

İliyində, qanında 

Səhnəbanı sevgisi, Səhnəbanı həsrəti!  

Üçüncü səhifədə - şan-şöhrət, şərəfli ad, 

Sözü peyğəmbər sözü, adı ən kamil ustad!  

Dünya dərdi daşıyan el oğlu, el anası,  

Xalq içində həyatı, həyatının mənası. 

Məclislərin bəzəyi, ürəklərin işığı, 

Müqəddəs bir sənətin ən gözəl yaraşığı, 

Xalqın böyük şairi, elin böyük aşığı. 

Ətrafında bir qoşun oğlu, qızı, nəvəsi, 

Ürəyində dünyanın tükənməyən həvəsi.  

Başdan-başa Qafqaza yayılan məğrur səsi, 

Sinəsində, dilində incilər xəzinəsi!  

Bir də ki, qocalığı! 

Yaşanılmış bir ömrün 

Beş-on illik qalığı! 

 

Qocalıq gəldimi, əriyər insan, 

Ruhu axşam-səhər bacalar gəzər. 

Gözü yaşamaqda, özü yataqda, 

Eşqi dağlar deyər, ucalar gəzər. 
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Ayların, illərin keçər başından, 

Qəlbi soyuq olar divar daşından. 

Evin ortasında taxta qaşından  

Körpə uşaq kimi güc alar gəzər. 

 

Yersizdi dərmanı, dəvanı neylər, 

Lap dərman olsa da havanı neylər. 

Cavanlıq itirən cavanı neylər, 

Gözü hara baxsa qocalar gəzər.  

 

Dördüncü səhifədir – 

Ömür adlı kitabın  

Axırı da, sonu da!  

Təbiətin hökmüdür, 

Bir gün oxumalısan 

Əzəl-axır onu da!  

Kitabın lap sonunda, 

O ölüm rəngindədir, 

O əzrayıl yolunda. 

Yox, hələ ustadımız 

Bu yeri varaqlamaz. 

O, həyat aşiqidir, 

Bizi yasda saxlamaz!  

O, hamının hikməti, 

O, hamının sərvəti, 

Doğmanındı, yadındı. 

Gəlin, onu dinləyək, 

Söz yenə ustadındı!  

 

- Yaşadıq, gördük dadını, 

Dünya buydumu, budumu?   

Çox çağırdıq ustadını, 

Dünya buydumu, budumu?   

 

Fəsil-fəsil təzələnən, 

Günəşindən köz ələnən, 

Toyu, yası çözələnən 

Dünya buydumu, budumu?   
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Alveri bol, bazarı çox, 

Daşımağa azarı çox. 

Beşiyi çox, məzarı çox, 
Dünya buydumu, budumu?   
 
Qaldıranda var eləyən, 
Endirəndə xar eləyən, 

Ömrü tezbazar eləyən, 
Dünya buydumu, budumu?   
 
Kül elədi ocağına, 
Toz elədi torpağına. 

Qoydu bizi tapdağına,  
Dünya buydumu, budumu?  
 
Yenə dağlar düzə qaldı, 
Sular axdı, təzə qaldı. 

Quru baxmaq bizə qaldı, 
Dünya buydumu, budumu?   
 
Dərk elədim hikmətini, 
Vüsalını, həsrətini. 

Tanıdım hər sifətini, 
Dünya buydumu, budumu?   
 
Ayrılığın çağı gəldi, 
Salamat qal, qoca dünya!  

Əcəl ömrə yağı gəldi, 
Salamat qal, qoca dünya!  
 
Ağırdı çiynimin yükü, 
Dərindi dərdimin kökü. 

Gəldim bir, gedirəm iki, 
Salamat qal, qoca dünya!  
 
Demədiyim nələr qaldı, 
Sinəmdə nəğmələr qaldı. 

Neçə arzum mələr qaldı, 
Salamat qal, qoca dünya!  
 
Əməlimi sal yadına, 
İstəyimin çat dadına. 

Halallıq ver övladına, 

Salamat qal, qoca dünya!  
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Dürlü-dürlü halın olsun, 

Daha çox əhvalın olsun. 

Hər sözüm halalın olsun, 
Salamat qal, qoca dünya!  
 
Oğlu Talıb soruşur, 
Ata, nədir istəyin, 

Nə istəyir ürəyin?  

Meylin nə çəkir, buyur! 

Fikrini Ələsgərin 
Gözlərindən oxuyur!  
 
- Oğul, son nəfəsdə 
Onu görmək bəsimdir. 

Səhnəbanı həsrəti  

Məndən sonra dünyaya 

Haray salan səsimdir!   

Oğul dedi: ay ata, 

Nə deyim bu həyata! 

Axı Səhnəbanının 

Yatağından durmağa 

Yox taqəti, imkanı. 

İncəlib, ipə dönüb, 

Nazilib, sapa dönüb. 

Onda elə cəsarət, 

Onda o qüvvət hanı?!  

Ata dedi: ləngimə, 

Diqqət elə, fikir ver, 

Sözümə, ahəngimə!  

Ona Ələsgər baxıb,  

Min il keçsə qocalmaz. 

O, illərdən bac alar, 

İllər ondan bac almaz. 

Yolda qoyma gözümü, 

Çatdır ona sözümü. 

Məni eşqə salan gün 

Geyindiyi paltarı 

Yenə geysin əyninə. 

Cilvələnsin qız kimi, 

Qocalığı, ağrını 

Heç almasın eyninə. 

Eşitsə xəbərimi, 
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Yolunu dağ kəsə də, 

Dağlar aşıb gələcək. 

Yüz ilin həsrətlisi 

Dönüb şux gözəllərə, 

Cavanlaşıb gələcək!  

Oğul dedi: ay ata! 

Sultan ata, bəy ata! 

Axı, doxsan il keçir, 

O vaxtdan bu zamana, 

Nahaq düşmə gümana. 

Doxsan il əriməmiş 

Zirvədə qarmı qalar?  

Doxsan il dərilməmiş 

Bağçada barmı qalar?  

İndi çürüyüb gedib, 

Bu gün Səhnəbanıda  

Elə paltarmı qalar?  

Ata dedi: itirmə 

Həyata inamını, 

Söndürəmməz bu dünya 

Gözəllərin şamını. 

Əgər Ələsgər gözü  

O paltara baxıbsa, 

O paltara yaraşan  

Gül bədənin eşqinə 

Sinəsindən nəğmələr  

Könüllərə axıbsa, 

O ipəyin, atlazın  

Bircə ilməsi belə 

Min il keçsə çürüməz!  

Nə duman, nə də çiskin 

İlahi gözəlliyin 

Varlığını bürüməz!  

Son tapşırığı ustad 

Xoş bir avazla dedi. 

Sözlə dedi, doymadı, 
Üstəlik sazla dedi. 
 
“Gedin deyin o gəlinə 
Ölürəm, yanıma gəlsin. 

Gəlsə bəlkə tapam şəfa, 
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Batmasın qanıma, gəlsin. 
 
Dəryada çox olar balıq, 
Mətləbini versin xalıq. 

Çit tuman, atlaz arxalıq, 
Yar geysin, yanıma gəlsin. 
 
Dəryaların adası var, 
Ələsgərin sədası var. 

Mərdin nə ki, qadası var 

Namərdin canına gəlsin.”  

 

Atanın söhbətindən oğul heyrətə gəldi, 

Quş tək sıçradı yerdən, gücə, qüvvətə gəldi. 

Çıxdı ildırım kimi qapıdan çölə sarı, 

Sürdü qara köhləni Mustafanın evinə, 

Gah ağlaya-ağlaya, gah sevinə-sevinə. 

İstədi haraylasın, gördü görünmür qarı, 

Xeyli nigaran oldu, çoxaldı intizarı. 

Baxdı bir qız dayanıb evin astanasında, 

Sanki daranıb çıxıb gözəlliyin tasında! 

Paltarı görən kimi Talıb dəhşətə gəldi, 

Özü də bilmədiyi 

Bir duyğu ürəyini dəldi!  

Gördü elə bu paltar 

Atasının dediyi o atlazdı, o ipək!  

Bu paltar deyirdi ki, 

Zamandan zülüm görən yoxdu Səhnəbanı tək!  

Dilləndi Səhnəbanı: 

Bilirdim gələcəksən, xoş gəlibsən, ay Talıb. 

Ələsgər can üstədi, 

Bir son görüşdən ötrü ümid tək sənə qalıb!  

Sənə nə tapşırıbsa 

Hamısını yuxuda öz gözümlə görmüşəm, 

Onun dediyi kimi,  

Saçıma sığal vurub, tellərimi hörmüşəm. 

Geyinmişəm doxsan il saxladığım donumu, 

Qoca dünya mənim də çatdıranda sonumu.  

Bu paltarın içində tapşıracam canımı, 

Yandırdı zalım fələk dinimi, imanımı! 

Bu paltara Ələsgər əlini vurub deyə, 

Bu paltar xəyalını quş tək uçurub deyə, 
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Yayda tozdan gizlədim, qışda nəmdən qorudum, 

Mənə yüz yerdən baxan bu aləmdən qorudum! 

Di durma, Ələsgəri intizardan qurtaraq, 

Tamamlanıb o kitab, qalıb sonuncu varaq!  

Gördülər yaxalayıb Səhnəbanı yaxını, 

Yarıldı yarğan kimi 

Baş əydi, yol elədi ona insan axını!  

Ələsgər yol gözləyir, könlü həsrət içində, 

Səhnəbanı gəncləşib,  

Bu səhnəni görənlər qalıb heyrət içində!  

Nəğməkarın yarını apardılar içəri, 

Səhnəbanı, Ələsgər 

Birinci dəfəydi ki, 

Belə yaxın olurdu neçə illərdən bəri. 

Müqəddəsdir əzəldən el adəti, el dəbi. 

Səhnəbanı apardı 

Özünü ana kimi, 

Özünü qadın kimi, 

Baxışıyla danışdı hər mənanı, mətləbi. 

Ələsgər istədi ki, 

Ona doyunca baxsın, ancaq baxa bilmədi. 

Əcəlin pəncəsindən 

Xilas olmaq istədi, ancaq çıxa bilmədi. 

Ayaqlaşmaq istədi, dizə gücü çatmadı, 

Nəsə demək istədi, sözə gücü çatmadı! 

Necə oldu bayaqkı qız, 

Ələsgər baxanda 

Elə yandı, yaxıldı, gördülər ki, qarıdı. 

Yarımaz, bu dünyadan bax beləcə yarıdı. 

Ustad yumdu gözünü, tərk etdi nəfəs canı, 

Dünyanı silkələdi ellərin həyəcanı! 

Bir anda Ələsgərin can evi, can sarayı, 

Kərpic-kərpic söküldü! 

Ələsgərin üstünə  

Birinci göz yaşları  

Yenə Səhnəbanının gözlərindən töküldü!!! 

 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 31 

 

 

Abbas Vəfadağlı 

 (Mazanov) 

 

AġIQ NƏCƏF VƏ  

AġIQ ƏSƏDĠN  

ġƏMġƏDDĠN ELĠNƏ SƏFƏRĠ  
 

 

 

Əhvalat 1938-ci ildə Cildə qonaq olarkən Basar-

keçər rayonunun Balaqoyunlu kənd sakini Rzayev 

Məşədi Mürsəl Əhməd oğlunun dilindən eşidilmişdir.  

 

Göyçədə dirrik toplanıb, hamı qış tədarükünü görəndən sonra Aşıq 

Nəcəf yəqin edir ki, Aşıq Ələsgər hələlik bir yana toy-düyünə getmək 

fikrində deyil. Aşıq Əsədə deyir ki, gəl Ələsgər əmimdən icazə alıb 

Qazax-Şəmşəddin tərəfə gedək, özümüzü də yoxlayaq. Fikirlərini Aşıq 

Ələsgərə bildirirlər. Ustad bundan çox razı qalır və deyir ki, gedin, ancaq 

bir şərtim var, gərək Şəmşəddinə gedəndə əvvəlcə Bozalqanlı Aşıq 

Hüseyni görüb arzunuzu ona bildirəsiniz: necə desə, elə də edərsiniz.  

Bəli, bir payız günü hər iki cavan aşıq yön çevirir Şəmşəddin tərəfə. 

Kəndlərdən keçə-keçə bir gecə də Göyçənin Cil kəndində qalmalı olurlar. 

Burada bir nəfərə müraciət edirlər ki, qardaş, biz bu gecə burada 

qalmalıyıq. Kimin qonağı olmaq olar? Kişi bu cavan aşıqlara baxıb deyir 

ki, siz ya Xələfliyə, ya da Məşədi Mürsəlgilə gedin.  

Nəcəf soruşur ki, qardaş, dediyin evlər kəndin harasındadı? Kişi 

cavab verir ki, söykəndiyiniz hasar Xələflinindi. Çayın o tayında isə 

Məşədi Mürsəlin evidi.  

Nəcəf deyir:  

- Əsəd, ayağımızla gəlib bu evin yanına çıxmışıq. Elə bu evə gedək.  

Belə də edirlər.      

Ev sahibi çıxıb qonaqlara xoşgəldin deyir və evə dəvət edir. Yüngül 

çay-çörəkdən sonra Arıq Alı baxır ki, bunlar aşıqdı, elə ləyaqətli 

oğlanlardı ki, daha nə deyim.  

Soruşur ki, oğul, deyən aşıqsınız, imkansa bir-iki hava çalın, 

eşidim. Nəcəf Əsədə him edir, Əsəd sazı köynəkdən çıxarıb oxuyur. 

Qoca bunlara heyran qalır. 
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Kişinin böyük oğlu Mahmud o vaxt Kəvərdə uryadnik işləyirmiş. 

Cümə günü imiş, axşam Mahmud atla gəlib çıxır, qonaqlarla görüşür. 

Atalar deyir: qonağı sifətinə görə qəbul et, ağlına görə yola sal. Hazırlıq 

görülür.  

Həmin axşam Kalvayı 

Söyün oğlu Məhərrəm ilə 

Səlmi xanımın toyu imiş. 

Mahmudu toya dəvət edirlər. 

Mahmud onlara bildirir ki, 

oğlum, qonağım var, mən 

sonra, havaxsa görünərəm.  

Çağırışçıları bir də 

qaytarırlar ki, xahiş edirik ki, 

qonaqlarını da gətirsin 

gəlsin.  

Mahmud onları başa 

salır ki, oğul, bunlar aşıqdı, 

lüzum bilmirəm. Eşitmişəm 

ki, Aşıq Nəsibin oğlu Aşıq 

Qasım o toyun aşığıdır.  

Çağırışçılara yeni bir 

adam da əlavə edib 

göndərirlər ki, aşıqları da 

gətirib gəlsinlər.  
*Bu Ģəkil Hüseyn Hacı Qulu oğlunun  

yaratdığı muzeydən götürülüb 

 

Nəhayət, aşıqların sazı qalır evdə: Mahmud, Nəcəf və Əsəd gəlirlər 

toya. Onların şəxsiyyəti camaatda xüsusi təəssürat yaradır. Aşıq Qasım 

gəlib özü aşıqlarla görüşür və xahiş edir ki, izin versinlər, onların da 

sazlarını gətirsinlər. Belədə, sazlar məclisə gətirilir. Nəcəf, Əsəd və 

Qasım başlayırlar oxumağa. İşıqlananda dəsmal gətirilir, dövran yığılır. 

Aşıq Qasım yığılan dövranı bütün qonaqlara təqdim edir. Nəcəf deyir:  

Biz xoşbəxtik ki, bu toyda iştirak etdik. Bu dövran sənindir. – 

Bütün dövranı aşıq Qasıma təqdim edir.  

Mahmud evə gələndən sonra bunların şücaətindən danışır. Onların 

qonşuluğunda bir dərzi dükanı var imiş. Aşıqların hərəsinə dəvətükü 

parçasından paltar tikdirirlər.  

Həmin vaxtdan atamla Nəcəfin və Əsədin qardaşlığı və dostluğu 

qərar tutur. Bu görüşdən sonra aşıqlar bir neçə dəfə Cildə məclis 

keçirirlər.  
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Aşıq Əsədi ermənilər Kəvər qalasına salırlar. Qardaşı Məhəmməd 

arxasınca gedəndə onu da qalaya salırlar. Sonra tanış bir erməni vasitəsilə 

qaladan qaçırılırlar.  

Atam ömrünün sonuna kimi Aşıq Əsədlə qardaşlığı saxlamışdı. 

1938-ci ildə Əsəd də Tovuza köçdü. Onun yaxşı təsərrüfatı, dördtəkər 

arabası, nizam qurğusu var idi.  

Məşədi Mürsəl Göyçənin ən sayılan kişilərindən biri idi. Bir neçə 

dəfə evimizdə onun söhbətlərini dinləmişəm. Söhbətlərindən doymaq 

olmurdu.   

Əlqərəz, bunlar gedirlər Bozalqanlıya – Aşıq Hüseynin evinə. 

Salam-kalamdan sonra Aşıq Ələsgərin salam-duasını ona yetirirlər və 

məqsədlərini bildirirlər.  

Aşıq Hüseyn Bozalqanlı onları çox yüksək səviyyədə qəbul edir və 

onun qayğısı ilə hər iki gənc bu mahalda 2 aydan çox məclis keçirirlər.  

Bu yüksək qonaqpərvərlik və qayğıkeşlik aşıqlara çox yaxşı təsir 

bağışlayır. Bir gün aşıq Nəcəf deyir ki, ay Söyün əmi, biz getməliyik, 

bayramqabağıdı. Ancaq bilmirik ki, bu xidmətə görə sizə 

minnətdarlığımızı necə bildirək. Çox üzr istəyirəm, mən gələndə həyat 

yoldaşım hamilə idi, əgər oğlum olsa kirvəsi siz kimi məsləhət bilsəniz o 

olmalıdır.  

Beləcə, onlar qayıdırlar Göyçəyə. Əhvalatı Aşıq Ələsgərə nağıl 

edirlər. Ustad çox razı qalır.  

Günlərin bir günü Aşıq Nəcəfin oğlunun sünnət toyu olur. Sorağı 

çatır Bozalqanlı Aşıq Hüseynə. O, öz dəstəsi ilə birbaşa gəlir Aşıq 

Ələsgərgilə. Burada aşıqlar özlərindən düzəldirlər ki, guya tanımaza-

bilməzə deyirlər ki, Aşıq Hüseyn, xoş gəlmisiniz. O da “Sağ ol, Aşıq 

Ələsgər!” – cavabını verir. Əslində Aşıq Ələsgər başa düşür kim dəvət 

olunub, kimdir qonaqlar. Aşıq Hüseyn də bilirdi ki, kimin ocağına gəlir. 

Onlar yol gələrkən sərt dağlarda qardan-borandan keçirlər. Bir az giley-

güzar edir. Bunu görən Aşıq Ələsgər sazını götürüb deyir:  

 

Dedim: könlüm, içmə eşqin camını, 

İçsən dünya sana dar olacaqdır.  

Ya dost olma, ya zəhmətdən incimə,  
Dost yolunda boran-qar olacaqdır. 
 
Aldanma dövlətə, uyma dünyaya, 
Halaldan kəsb eylə özünə maya.  

Zinakar, haramxor yetişməz haya, 

Dosta xain baxan kor olacaqdır.  
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Sərgərdan qalmışam mən bu hesaba,  

Fələk qurğusuna əhsən, mərhaba!  

Növrəstə gözəllər tapmasın hava,  

Qönçəmin həmdəmi xar olacaqdır.  

 

Hesabdarlar gələr çəkər hesabı,  

Günahkarlar necə gətirər tabı.  

Mizan, sirat – sual, qəbir əzabı, 

Bu işlər qabaqda var olacaqdır.  

 

Ələsgər, axtarma qüdrətin sirrin,  

Zülmətə işıq var, acıya şirin.  

Zikr eylə dilində mərdlərin pirin, 

İnşallah, dar günündə yar olacaqdır.  

 

Aşıq Hüseyn də bədahətən şeirin cavabını çox gözəl verir:  

 

Dedim: könül, düşmə şeytan felinə,  

Hiyləsi, fitnəsi şər olacaqdır.  

Bu dünya bir bağdı, bağbanı iblis,  

Alması, heyvası, nar olacaqdır.   

 

Əməl bir parçadı, mələklər dərzi,  

Dərk eylə vacibi, sünnəti, fərzi.  

Nəkrail hayxırıb, çalanda gürzü,  
Rövşən gözlərin tar olacaqdır.  
 
Nütvədən pak olan siratdan keçər, 
Müxənnət münkiri almazlar biçər.  

Səxavət əhlini mələklər seçər,  

Kövsəri-rizvandan yer olacaqdır.  

 

Alma həqqünnasdı, tamı şirindi, 

Heyva ribadı, qandı, irindi.  

Nar səğir malıdı, hədsi dərindi, 

Dənəsi cismində nar olacaqdır.  

 

Hüseyn, zaiğətül-mövtü yazanda,  

Şərm eylə, sal yada fəhmin azanda.  

Gün hərarət edib, yerlər qızanda, 

Şahi-mərdan şəfakar olacaqdır. 
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Sünnət toyu yaylaqda, Tərsə dağında keçirilir. Bu yaylaqda olan 18 

çoban sürüsünü vururlar çəpərlərə. İtləri açırlar, gəlirlər məclisə. Onlara 

yer olmur. Çobanlardan biri ağsaqqallıq edir. Nəcəfi çağırırlar ki, bizə 1 

saatlıq şərait yaradın, oranı sahibsiz qoyub gəlmişik. Oğlaqqıranda sizə 

18 toğlu verəcəyik. Nəcəf deyir ki, ay qardaş, heç nə lazım deyil, 

gözləyin görək necə edə bilərik.  

Aşıq Nəcəf öz qohumlarına çobanlara yer eləməyi xahiş edir. Onlar 

məclisə yerləşirlər.  

İlqar-iman həmin çobanlar oğlaq qıranda 18 toğlu yığırlar. Ancaq 

Daşkənddən Şahnazar kişi deyir ki, mən çəpiş verəcəm, çobanlar 

razılaşmır ki, biz toğlu söz vermişik. Şahnazar da toğlu verir.  

İş elə gətirir ki, toğlu dəli çıxır. Aşıq Ələsgər məzələnmək üçün 

ismarıc göndərir:  

Başına döndüyüm, Şahnazar qardaş,  

Əzəldən nəs qurdun sən də bu işi.  

Toğlun dəli olub sürüyə getmir, 

Göndər gəlsin bizim ala çəpişi.    

 

Sünnət toyu başa çatır. Kirvə aşıq Hüseynin qohumu Bozalqanlı 

Ələs olur. Bu həmin Ələs idi ki, 1919-cu ildə aşıq Nəcəf ermənilərlə 

barışığa gedən adamlarla birlikdə (Səməd Ağa, Kor Tanrıverdi – cəmi 11 

nəfər) Basarkeçərə qayıdanda sazı Bozalqanlıda – Ələsin evində 

qoymuşdu. O idi ki, həbsdə qoşmalarının birində deyirdi:  

  

Daşnak qış eylədi bahar, yazımı,  

Eşidən ağlayar xoş avazımı.  

Sinəsi sədəfli telli sazımı, 

Ələsə deyin ki, çalan ağlasın.  

 

1919-cu ilin aprelində ermənilər barışıq məsələsi irəli sürürlər. O 

vaxt Tovuzda olan aşıq Nəcəf, Azərbaycandan Səməd Ağa və bir neçə 

başbilənlər gəlirlər Şişqayaya – Kor Tanrıverdinin evinə. Atam eşidir ki, 

Aşıq Nəcəf də bura gəlir. Görüşür. Nəcəfdən xahiş edir ki, uşaqları Cilə 

aparsın. O vaxt Cil öz yerində olub. Camaat kənddən çıxmayıbmış. Aşıq 

Nəcəf deyir:  

- Əli, gedim Basarkeçərə, qayıdandan sonra uşaqları da gətirib 

gələrəm.  

 Tale onu qaytarmadı. Atam ömrünün sonuna kimi axtardı ki, bəlkə 

Nəcəfin oğlanlarından sağ qalan olub. Belə bir şayiə də yayılmışdı. 
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Gedib Nəcəfin əmisi oğlu molla Abuzəri tapmışdı. Abuzər demişdi ki, 

Əli qardaş, onun oğlanlarını, ailəsini həmin 1919-cu ilin aprelində 

ermənilər Şişqayada qırıblar. Atama Nəcəfin bir neçə qoşmasını və 

şəklini vermişdi. Atam ömrünün sonuna kimi həmin yadigarları 

saxlamışdı.  

Nəcəfin 5 oğlu olmuşdu: İsmayıl, Şəmistan, Şəmsəddin, Mikayıl və 

Aslan.     

Allah xalqımızın işinə nüsrət versin. Dünyadan köçənlərə rəhmət.  

 

 

17.03.2011   
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Zəlimxan YAQUB 

Xalq Ģairi 
 

УСТАДЫМА МЯЩЯББЯТЛЯ 
 

Дили зяриф, гялби кювряк, рущу инъя, 
кюнлц пяришан бир шаир ъанланыр эюзляри-
мин юнцндя! 

Зирвяляри гайа–гайа, дцзляри 
чичяк-çiçək, мешяляр тала-tala,  даьлары 
ъыьыр-cıьыр таныйан, тябиятля данышмаьа 
дили олан, юз дцнйасы, юз aлями, юз 
бями, юз зили олан,  “отагларын кцнъцня 
чякилмяйян, дцзляр  кечиб даьлар ашан, 
зирвялярля гуъаглашан” бир шаир йашады 

бу дцнйада, Щцсейн Ариф адында! 
Вагифин вя Видадинин бал кими ширин 
дилиндян, Ялясэяр сюзцнцн сещриндян, 
образлы дейим тярzиндян, Вурьун 
фикринин эенишлийиндян, улу бабасы 
Исэяндярин мярдлийиндян, улу няняси 
Зал гызы Эцлназын сябриндян, dюзц-
мцндян, Гачаг Кярямин бянзярсиз гящряманлыьындан, тарихя шяряф олан 
кишилийиндян, İсрафил Аьанын шющрятиндян майаланмышды Щцсейн Ариф 
поезийасы! 

Ядябазлыьа, йекяханалыьа, ялламəчилийя, юзцндянразылыьа, сийасят 
алвериня, тиъарят психoлоэийасына йад иди онун шаир няфяси! 

 Йашы алтмышы кечяндя дя, юмрцнцн сон эцнлярини йашайанда да онун 
поезийасында гыз бакирялийи, кюрпя тябяссцмц, ушаг щалаллыьы, оъаг 
истилийи, чешмя дурулуьу, булаг сафлыьы варды! Бу дурулуг, бу сафлыг  онун 
халгындан, миллятиндян, елиндян-обасындан, йурдундан-йувасындан, 
эцлцндян-gцлцстанындан, балындан пятяйиндян сцзцлцб эялирди. Шаир кими  
йашады, шаир юмрц йашады, гялбинин сясиня гулаг асды, дуйан кюнцлляри 
сазын-сюзцн  лайласына тутду. Дилляр язбяри олан, фолклорун нцмуняляриня 
чеврилян, ялдян-яля эязян, дилдян-диля дцшян, елдян-еля аддымлайан 
поетик нцмуняlяри байаты юмрц газанды, мяълислярин йарашыьына дюндц, 
йаддашларын сярвятиня гарышды. 

Щцсейн  şаир кими щеч вахт гурумады, рясмиляшмяди, ялли илдян чох 
гойнунда йашадыьы шящяр деди-годулары онун дуру вя саьлам тябиятини 
дяйишя билмяди. Туршмязя сюзцндян, бамязя сющбятиндян, унудулмаз 
сяфяриндян айрылмады, няфясиня, йолуна хяйанят елямяди. Эцляндя 
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щамыны эцлдцрдц, аьлайанда щамыны аьлатды. Гарнан йаьды, булудnан 
ахды, селнян кцкряди, булагнан гайнады, чичякнян ачылды, чямяннян 

йашыллашды! Эеъя эцндцз, йолда-издя, ахшам-сабащ, даьда-дцздя йериди, 
йцйцрдц, бoйланды, бахды, дцшцндц, йаратды, щямишя щярякятдя олду! 

 
“Сяфярдяйям, сяфярими 
Вурмамышам баша щяля”   – dеди. 
 

 
Бир зярря шяфягля, 
Бир дамла суйла, 
Бир  овуъ торпагла 
Бир чямян олам!      – dedi. 

 

Тябиятдян йаза-йаза тябиятин  бир парчасына черилди, саздан  даныша-
даныша сазын эцмцшц телляриня кючдц, торпагдан дейя-дейя сон юртцйц 
торпаг олду. Фяхри  хийабан ешгиня дцшмяди. “Ел ичиндə, öл ичиндя” 
мцгяддяслийиня, юмрц бойу йашатдыьы амала садиг галды, оьлу Арифля 

Аьстафа гябирсанлыьында гоша уйумаьы дцнйанын бцтцн тянtяnəляриндян 
цстцн тутду. Халгы, ели, обасы да онун бу сонсуз мящяббятиня бюйцк 
гайьыйла йанашды, йатдыьы торпаьы зийарятя, евини музейя чевирди. Щямин 
музей, щямин зийарят рясмиййятдян кянар, тябии шякилдя йаранды, халгын 
арзусуйла мейдана эялди. Щарда халгын севэиси вар, орда яbяdиййəт вар! 

Щцсейн Ариф мяним цчцн унудулмаз мцяллим, гайьыкеш устад, 
тцкянмяз йаддаш хязиняси, бянзярсиз вя юзцнямяхсус бир инсан иди. 
Йарадыъылыьы  башдан-баша бащар няфясли, торпаг ятирли олса да, тябияти даща  
чох пайыза бянзяйирди. Бир щимя бянд иди, бащар булуду кими кюврялиб 
йаьмаг цчцн. Щцсейн Арифин тале хошбяхтлийи оrасындадыр ки, о 
йубилейиндян йубилейя, рясмиййят хатириня хатырланан шаирлярдян дейил. О, 
бцтцн Азярбайъан охуъуларынын, шаир достларынын, халгын ашаьы-йухары 
бцтцн тябягяляринин йол йолдашы, кюнцл сирдашыдыр. Ийирми беш иллик ядяби 
мцщитдя иштиракчысы олдуьум еля бир сяфяр, еля бир мяълис хатырламырам ки, 
орда Щцсейн Ариф севиля-севиля анылмасын, хатырланмасын. Щцсейн Арифя 
олан севэимин гаршысында  бу дедиклярим олса-олса анъаг вя анъаг  гыса 
гейдлярдир. Sаьлыьында юзцня  дя дедийим кими, устад сяняткарымыз 
щaггында мяним гялбимдя бир китаб вар. Сящифя-сящифя чеврилир, вараг-
вараг йазылыр, фясил-фясил тязялянир о китаб. “Бир севинъ шаирi кими дцнйайа 
эялян, бир кядяр шаирi кими дцнйадан эедян”, юмрцnц-эцнцnц “Дилгям” 
адлы дастана dюндярян, юзцнц-сюзцнц дярддя итириб гямдя тапан, 
синясиндя оьул даьы эяздирян,  “Бир даğ кяли йараладым зирвядя” – дейиб, 
пешманчылыг hиsси кечирян “Бу ган мяни тутасыйды, тутду да” дейиб юмрц 
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бойу эюйцм-эюйцм эюйняйян, мешябяйи иля бардаш гуруб отуран, бцтцн 
мешябяйiлярин щимнини йазан, “Аманды, дурнайа эцлля атмайын” – дейиб 
щарай гопаран, Ашыг Алыйа шейх  вя ювлийа кими, Ялясэяря шеiрин султаны 
кими бахан, Вагифя дилимизин мюъцзяси дейян, “Сазда Вурьун, сюздя 
Мирзя” дейя-дейя алышыб-йанан  бир şаир щаггындадыр бу китаб. Сюз-сюз 
сыраланыр, нюгтя-нюгтя ъцъярир, сятир-сятир дцзцлцр, дамcы-дамcы сцзцлцр, 
бянд-бянд зянэинляшир, вараг-вараг чеврилир бу китаб. Дирили Гурбани иля 
дирилир, Хястя Гасымла хястялянир, Тащир кими дярйада туфанлара гярг олур, 
Кярям ким йаныр, Валещ кими щейран олур, Гяриб кими гцрбятя дцшцр, 
Шащсяням ешгийля Вятяня гайыдыр Щцсейн Ариф шяхсиййяти, Щцсейн Ариф 
дцнйасы! Ъаны, ганы, рущu, няфяси, ягидяси, етигады тябиятди, варлыьы 
тябииликди Щцсейн Арифин! Шеiримизин Сяттар Бящлулзадяси, сюзцмцзцн 
ряссамıдыр. Sяфир кими сяфярдяди, йолчу ким йоллардады, овчу кими даьлар-
дады, сяййащ ким чюллярдяди, шаир кими дiллярдяди, тябиятя щейрятдяди, 
йерля-эюйля сющбятдяди, чешмя кими зцмзцмядя, булаг кими 
гымгымада, щамы иля цнсiййятдя, щамы иля зарафатда, еля ширин эцнляр 
эюрдц, еля аъы даьлар чякди, айрыъа бир алям олду, айрыъа бир щяйат олду бу 
щяйатда! Йарат!- деди, бизя хейир дуа верди. Нурлан! – деди, зийасындан 
зийа верди. Бярки! – деди, майасындан майа верди, щяр эюрцшц, щяр эялиши, 
щяр сющбяти бизя сонсуз дцнйа верди. 

Уьурлу йол йаза-йаза ъаванлара уьур деди, тапдаланмыш йол эетмяйин, 
юзцнцзя ъыьыр ачын, ъыьыр деди. 

Щарда  ады чякилирся, щарда шеiри охунурса гялб ачылыр, цз нурланыр, 
додаг эцлцр, щарда сюзц дейилирся  эцл гымышыр, торпаг эцлцр. Щярядя бир 
хатиря вар – Щцсейн Ариф хатиряси. Алимдя  дя, шаирдя  дя дяллякдя дя, 
сучуда да  ашыгда да,  гарыда да, щякимдя дя, ряссамда да дипдириди, 
дупдуруду Щцсейн Ариф хатиряси. 

Даьда да, аранда да, тойда да йасда да, енишдя дя, йохушда да, 
йахында да, узагда да, Чин сяддиндя дя, Газахда да, Кябядя, Мяккядя 
дя, Борчалыда да, Эянъядя дя, Кярбялада да, Гарабаьда да, Баьдадда 
да, Шамахыда да, Нйу-Йоркда да, Zагаталада, Парисдя дя, Аğстафада да, 
Эюйчядя дя, Минэячевирдя дя, Дярбянdдя дя – щяр йердя, щяр йердя, 
щяр йердя бир Aллащ шащиддир ки, мяним олуб, мянимля олуб, мянсиз 
олмайыб, онсуз олмамышам. 

Ишыгдан, нурдан сцзцлян, танрыдан, Aллащдан эялян, мялякляря дост, 
шейтанлара дцшмян олан, йаддашыма щопан, варлыьыма щякк олунан 
щамынын йолдашы, щамынын сирдашы бир поезийады Щцсейн Ариф поезийасы. 

Тай-тушларынын, гощум вя елоьулларынын, гялям достлары və сяфяр 
йолдашларынын мцшащидяляри, зарафатларı, эцлмяъялярi, додаггаçдыларı, 
Мещdихан Вякилов, Осман Сaрıвярли вя İsmayıl Шыхлы иля, Бяхтийар 
Ващабзадя вя Няби Хязри иля, Габил вя Няриман Щясянзадя  иля, Аббас 
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Абдулла вя Ейваз Bоrчалы иля, Вагиф Нясиб вя Рəфиq Zяка иля, bu 

сятирлярин мцяллифи иля, йцзлярля Азярбайъан зийалысы иля олан ящвалатлары, 
щадисяляри бир китаба сыьышдырмаг мцмкцн олармы эюрясян, хейр, 
гятиййян! 

Силинмир йададшымдан, эетмир хяйалымдан, айрылмыр фикримдян, 
узаглашмыр йанымдан, цзцлмцр цряйимдян, чякилмир эюзляримдян, “аьыл 
аьылла исинир, ъан ъанла исинян кими”, “сюз вар ону сюзля дейир, сюз вар 
гашла эюзля дейир”, “бир гарыш торпагдан кечмир, бир овуъ торпаьа дюняня 
кими”, “Мяня фикир чякмя дейян, дцнйа фикир дцнйасыды” – дейир, “Fил 
цзцлцб галса да, гартал ганад sалса да, щяр палыд гоъалса да,” гоъалмаьы 
йахын гоймур, “Ахтар бабалары, ахтар Щцсейни” – дейир, билир ки, бир эцн 
дя нявяляр ону ахтараъаг, ону! 

Унудулмур, итмир, йаддан чыхмыр, узаглашмыр, сойумур, кясярдян  
дцшмцр, нязярдян гачмыр, диггятдян йайынмыр Щцсейн Ариф поезийасы! 
Давам едир бу поезийа!  

Халгын рущунда, миллятин бятниндяди Щцсейн Ариф поезийасы, Щцсейн 
Ариф хатиряси!!! 

                                                                          
    15.05. 2002  
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HÜSEYN ARĠF 

Xalq Ģairi 
 

 

 

ġAĠR ÜRƏYĠ 
 

Ata ürəyindən, ana qəlbindən,  

Söhbətlər açmışıq, açacağıq da.  

Unudub hər şeyi var səsimlə mən, 

Danışmaq istərəm bir ürək haqda.  

 

Nə adi ürəkdi, nə bir parça ət,  

Nə gecə tanıyır, nə gündüzü var.  

Bir dünya məhəbbət, bir dünya nifrət, 

Orda qərinələr tutmuşdur qərar.    

 

Bir böyük tarixdir, bir canlı muzey, 

Oxu kitab-kitab, aç varaq-varaq.  

Dərinlikdə dəniz, genişlikdə göy,  

Hərarətdə günəş, dözümdə torpaq.  

 

Uca zirvələrin əriyən qarı,  

Qayanı oynadıb daşı titrədir.  

Sevinc yağışları, qəm buludları,  

Şair ürəyindən çağlayıb gedir.  

 

Bir haşiyə çıxım, gəlmişkən yeri,  

Dağlara getmişdim, yada nə düşdü.  

Bir dağlı qocanın müdrik sözləri,  

Şeirimə süzülüb, dilimə düşdü.  

 

Deyirlər, bir maral dağlar aşanda,  

Kövrək balasına yaxınlaşanda.  

Bir ovçu gülləsi elə bu anda 

Dəydi sinəsindən, maral neylədi:  

- Bu dərdi şairə yetirin, - dedi. 

 

Deyirlər, bir pələng ovdan dönəndə,  

Çiskin yeriyəndə, dolu dinəndə.  

Bir tülkü əliylə düşdü kəməndə, 

Baxıb sağa-sola pələng neylədi:   

- Bu dərdi şairə yetirin, - dedi. 

 

Deyirlər, ilk bahar ətir yayanda,  

Şəfəqdən çiçəklər, otlar doyanda.  

Bir öküz meşəni ayaqlayanda 

Palıdlar, vələslər, şamlar neylədi:  

- Bu dərdi şairə yetirin, - dedi.  

 

Sevincə, kədərə alışmışam mən,  

Hayıma çoxları hay verib gedib.  

Elə bil hər ana öz ürəyindən,  

Şair ürəyinə pay verib gedib.  

 

 

 

 

TAPILMAZ 

 

Buraxma fürsəti, buraxma əldən,  

Göydə qərar tutub, yerdə tapılmaz.  

Harayla, harayın qalar içində,  

Xeyirdə görünüb, şərdə tapılmaz.  

 

Nə çiçəkdən soruş, nə otdan soruş,  

Nə sudan xəbər al, nə oddan soruş.  

Nə yardan, yoldaşdan, nə yaddan soruş, 

Namərdə səs verib, mərdə tapılmaz.  

 

Ömrün səfərini bitirmə vaxtsız,  

Karvanı mənzilə yetirmə vaxtsız.  

Hüseyn Arifi itirmə vaxtsız,  

O elə şairdi, bir də tapılmaz.  
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YAġAYA BĠLSƏM 

 

Yel döyür, sahilə yan alır qayıq, 

Mən də gedəcəyəm, geci-tezi var.  

Bizim də qapını açar ayrılıq,  

Nə fərqi, harada basdıracaqlar...  

 

Şairi kədərlə yada salmayın,  

Namərdəm, bir an da dərdə əyilsəm.  

Məni boz torpaqdan xəbər almayın, 

Bir insan qəlbində yaşaya bilsəm.  

 

 

ĠNSAN 
 

Bilir, sovuşduqca illər, fəsillər,  

Bir çıraq başacan işıq salmayıb.  

Bilir, yer üzündə bu vaxta qədər,  

Heç kəs dünyanı tutub qalmayıb.  

 

Çalışır, düşünür hər gün, hər saat, 

İnsanda eşqə bax, təbiətə bax.  

İnanır, əbədi deyildir həyat,  

İnanmır ölümə, inanmır ancaq.  

 

 

 

DANIġ 
 

 

Ey hərdən mənimlə üzbəüz olan,  

Şəri bir yana qoy, xeyirdən danış.  

Dərəyə, təpəyə salma özünü, 

Laləli, nərgizli bir yerdən danış.  

 

Öyüb yaxının, söymə yadını,  

Sınama hər yerdə qol-qanadını.  

İki yüz şairin çəkmə adını, 

Bircə ürək açan şeirdən danış.  

 

Hanı sellər kimi coşub çağlayan,  

Sözün qüdrətini ellərə yayan?  

Hüseyni torpağa, suya bağlayan, 

Arzudan, əməldən, fikirdən danış.  

 

 

ÖMÜR GEDĠR, YAġAMIRIQ 

 

Nə yaz kimi yazı duyur, 

Nə də, qışda qışlamırıq. 

Hər şey vaxtında başlanır, 

Biz vaxtında başlamırıq.  

 

Vaxtında bir dostu anıb,  

Qohum qəlbi oxşamırıq.  

Babalardan dəm vururuq, 

Babalara oxşamırıq.  

 

O iclasda, bu iclasda 

Uyuyuruq, baş qarışıq.  

Müxtəsəri, Hüseyn Arif, 

Ömür gedir, yaşamırıq.  

 

 

MƏN QORXARDIM 

 

Mən qorxardım tufandan,  

Sinəsi sal qayalı 

Sahillər olmasaydı.  

 

Mən qorxardım xəzandan, 

Nəfəsi gül qoxulu 

Fəsillər olmasaydı.  

 

Mən qorxardım kədərdən, 

Ürəkdən qəh-qəh çəkib, 

Gülənlər olmasaydı.  

 

Mən qorxardım ölümdən, 

Dünyaya məndən sonra  

Gələnlər olmasaydı.  
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DÜNYA FĠKĠR  

DÜNYASIDIR 

 

Heç bilmirəm başımdakı 

Hansı eşqin xülyasıdır.  

Əhvalımı kim soruşub,  

Halımı kim duyasıdır?!  

 

Yarı yolda gəmim durur, 

Qəm əridir, möhnət yorur.  

Ləpə döyür, dalğa vurur,  

Dərya hicran dəryasıdır.  

 

Gəl qınama Hüseyni sən,  

Başım bulud, ayağım çən.  

Mənə fikir çəkmə deyən,  

Dünya fikir dünyasıdır.  

 

 

 

  

ĠNSAN 
 

Qalxanda fərəhindən,  

Toy-bayram edir insan.  

Enəndə qəm sazını,  

Çalıb inlədir insan.  

 

Gah açıb gülə dönür,  

Gah yanıb külə dönür.  

Gah sakit gölə dönür,  

Bilmirsən nədir insan.  

 

Dincəlməyir bir an da,  

Yay dağda, qış aranda.  

Həyatı anlayanda, 

Həyatdan gedir insan.  

 

 

ZƏLĠMXAN YAQUBA 

 

Mənə inam kimi bax, 

Sinə gərim çətinə.  

          Zəlimxan Yaqub 
 

Mən sənə inamla baxdım, a dostum, 

İnam olan yerdə çətin də asan. 

Bu sirli-sehrli həyatda, dostum, 

İnamla boy atıb, böyüyür insan. 

 

İnamla baxmışam, inamla ancaq, 

Yazdığın əsərlər göz qabağında. 

Mümkünmü inamsız zirvələr aşmaq, 

Sənət dünyasında, söz ocağında. 

 

Çoxuna tanışsan, çoxuna əziz, 

Xəyalım həmişə varaq-varaqdır. 

Ana Borçalıdan açılan ilk iz, 

Uzaq ölkələrə uzanacaqdır. 

 

Torpaq nə sevimli, torpaq nə dadlı, 

Nə şimşək gurlasın, nə külək əssin. 

Bir kitab da bağla Borçalı adlı, 

Əllərdə dolaşsın, dillərdə gəzsin. 

 

Bir elə nərə çək, hər yana yetsin, 

“Koroğlu” kökündə telləri dindir. 

Yaxın xəbər tutsun, uzaq eşitsin, 

O yuva kimindir, o yurd kimindir?! 

 

Babalar qoruyub  çətin ayaqda, 

Bu geniş Vətəni, ulu məskəni. 

O şanlı, şərəfli kişilər haqda 

Bir dastan gözləyir, bir dastan səni. 

 

Bir oğul meydanda batmasın yasa, 

Hünərlə, qeyrətlə o yaşa dolsun. 

Əslinə, nəslinə oxşamayırsa, 

Ona ana südü qoy haram olsun. 
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Məramı, məqsədi başqadır ömrün, 

Çalış axşam-sabah gurlasın səsin. 

Bizim tarix dolu o dünənki gün, 

Dünənlə köhnəlib, dünənləşmə sən. 

 

Ara tarixləri, ara dərindən, 

Bir əlində çıraq, bir əlində şam. 

Şairəm, arabir yanılsam da mən, 

Mən bu inamımda yanılmamışam. 

 

Basılmaz, alınmaz bir qala kimi, 

Yaşa tufanlara sinə gərərək. 

Sənə inanmışam bir bala kimi, 
Mən ata Vurğuna inandığım tək. 
 
İnamın şöhrəti ellərə düşdü, 
İnam işdə hünər, döyüşdə zəfər. 

İnamla dillərdən dillərə düşdü, 

İyid Koroğlular, cəsur Nəbilər. 

 

İnam Babəklərin bükülməz dizi, 

Xəyalən nələrin seyrinə vardım. 

İnamsız ömr edən min qeyrətsizi 

Zibil qutusuna töküb atardım. 

 

Əbəs yayılmayıb bu səs, bu soraq, 

Ey Odlar yurdunun od-alov oğlu. 

Haqqa inanmaqdır sənə inanmaq, 

Haqqa inanmamaq, rəzalətdi bu. 

 

Çatmaz uzaqlara hər atılan ox, 

Hər naşı özünü mahir sanmasın. 

Xəsislər də çoxdur, dargözlər də çox, 

Bir də inanmayan qoy inanmasın. 

 

Söz yox ilhamına, şair qəlbinə 

Sıxanda əlini inamla sıxdım. 

Şair vicdanına, şair qəlbinə 

İnamla vuruldum, inamla baxdım. 
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 Rafiq YUSĠFOĞLU 

professor, 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

  

 

AġIQ ƏLƏSGƏR POEZĠYASINDA 

 PEYZAJ VƏ PORTRET SƏNƏTKARLIĞI 
 

Aşıq Ələsgər yaradıcılığı təkcə məzmun və mündəricə baxımından 

deyil, həm də bədii sənətkarlıq keyfiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Onun bir-

birindən cazibədar qoşmaları, gəraylıları özünəməxsus kompozisiyası, 

bədii quruluşu və rəngarəng sənətkarlıq komponentləri ilə diqqəti cəlb 

edir. Məsələn, üç bəndlik “Düşdü” qoşmasında süjetin beş ünsüründən də 

ardıcıllıqla istifadə çox maraqlı ədəbi faktlar sırasındadır.  

Aşıq Ələsgər ən çox qoşma və gəraylıdan istifadə etmiş, heç bir 

şeirində bu janrların ölçülərindən, normativlərindən kənara çıxmamış, 

ancaq orijinal bədii sənətkarlıq komponentlərindən məharətlə istifadə 

etməklə ənənəvi formaya daxili bir gözəllik, dinamizm, yenilik gətirməyə 

nail olmuşdur. 

Gözəlliklər diyarı Göyçədə yaşayıb-yaradan Aşıq Ələsgər təbiətin 

əsrarəngiz lövhələrinə biganə qala bilməzdi. Onun dağlara, yaylaqlara 

həsr olunan qoşma və gəraylıları aşıq yaradıcılığındakı peyzaj lirikasının 

gözəl nümunələri hesab oluna bilər. Aşıq Ələsgər “yayda yaylağı, qışda 

oylağı, yazda seyrangahı” olan dağları məhəbbətlə, heyranlıqla tərənnüm 

edir.   

 

Kəkotu, qırxbuğum, qaymaqçiçəyi,  

Bənövşə, qantəpər, qızlar örpəyi.  

Qoyun mələşməsi, çoban tütəyi, 

Çəkir uzaqlara xəyalı, yaylaq.  

 

Nümunədən göründüyü kimi, Aşıq Ələsgərin təbiət mövzulu 

şeirlərində peyzajı canlandıran, ona təravət verən insan nəfəsidir. “Qoyun 

mələşməsi, çoban tütəyi” ifadələri peyzaja yeni can, yeni nəfəs verir, 

bədii təsvirin hərarətini daha da artırır.  

Qüdrətli sənətkarın bu mövzulu şeirlərində sadə insanların təbiət 

gözəlliklərinə münasibəti öz dolğun bədii əksini tapmışdır. Bu şeirlərin 

müəllifi “süsənli-sünbüllü, lalalı”, “yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı” bir-
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birindən ayrı tutmayan, “çeşməsindən abi-həyat car olan”, “yayın 

əvvəlində xana” dönən, son ayda “yetkin bostana” bənzəyən, “payızda 

çəni-çiskini ilə adamı pərişan eləyən, qışda ağ xələt geyinən”, yalqız 

qalsa belə kimsəyə əyilməyən, vüqarını sındırmayan, şaha baş əyməyən 

dağlar qarşısında öz heyrətini gizlədə bilmir, onun daxili dünyası, duyğu 

və düşüncələri peyzaj fonunda ilmə-ilmə, yarpaq-yarpaq açılır və son 

nəticədə lirik qəhrəmanın  bədii portreti xarakterik cizgilərlə zənginləşir, 

dolğunlaşır. Həssas oxucu aydınca görür ki, burada təkcə fəsillər bir-

birini əvəz etdikcə libasını dəyişən dağlar poetik təsvirin mərkəzinə 

gətirilmir, həm də peyzaj onu heyranlıqla müşahidə edən lirik 

qəhrəmanın daxili dünyasını açmaq vasitəsinə çevrilir.  

 

Köçər ellər, düşər səndən aralı, 

Firqətindən gül-nərgizin saralı.  

Ələsgər Məcnun tək yardan yaralı, 

Gəzər səndə dərdli, nalalı dağlar.  

 

  Bu bəndi oxuyanda “Füzuli dərd əlindən dağa çıxdı, dedilər 

bəxtəvər yaylağa çıxdı” misralarının müəllifi ilə “Dağlar” qoşmasının 

lirik qəhrəmanının əhvalı-ruhiyyəsi arasında bir eyniyyət, uyğunluq 

tapmaq çətin deyildir.  

Aşıq Ələsgərin peyzaj lirikasında sadəcə təbiətin füsunkar lövhələri 

poetik sözün gücü ilə canlandırılmır, həm də həmin mövzulu şeirlərin 

daxili qatında insanları narahat edən problemlər, mənəvi-əxlaqi 

konfliktlər öz bədii əksini tapır. Dağlar yoxsulu, varlını, şahı, gədanı bir-

birindən fərqləndirməyən, bütün hadisələrin, münaqişələrin fövqündə 

dayanan bir ilahi qüvvənin simvolik obrazı təsiri bağışlayır. Dağların 

pərişan görkəmi təkcə ona doğru gələn yolların önünü kəsən payız və 

qışla əlaqədar deyildir. Dağların yolunu bağlayan digər səbəblər də 

vardır:  

 

Xaçpərəstlə düşdü bund inqilabı, 

Onunçün bağlandı yolların, dağlar!  

 

Təəssüf ki, Aşıq Ələsgərin ilham quşunu pərvazlandıran dağlar, 

yaylaqlar indi doğmaların, əzizlərin nəfəsinə, hənirinə həsrətdir. İndi də 

“başı qarlı, eldən aralı” dağlarda Aşıq Ələsgərin tənha ruhu 

dolaşmaqdadır.  

Aşıq Ələsgər poeziyasında dağlar, yaylaqlar vətənin simvolik 

obrazıdır. “Sürülərin mələşməsi, atların kişnəməsi, boş qalan yurdlar” 
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dağların pərişan görkəminin xarakterik cizgiləridir. “Görəndə gözümdən 

car oldu sellər” misrası, “Hanı mərd igidlər, boş qalıb yurdu?” harayı isə 

lirik qəhrəmanın daxili dünyasının aynasına çevrilir. Sarı Nər, Qısır 

Murğuz, Kəpəz, Murov, Qoşqar dağlarının adını çəkən el aşığı qoşmanı 

aşağıdakı bəndlə bitirir:  

 

Həsənnənə, Həsənbaba qoşadı, 

Xoşbulaq yaylağı bir tamaşadı.  

Arsız aşıq elsiz necə yaşadı? – 

Ölsün Ələsgər tək qulların, dağlar!   

 

Süsən, sünbül, lalə, nərgiz, duman, çiskin, yayın ortasında yağan 

qar, kəkotu, qırxbuğum, qaymaqçiçəyi, bənövşə, qantəpər, igid nərəsi, 

güllə səsi, qoyun-quzu mələşməsi, tütək səsi, türfə gözəllər, çiçəkdən bal 

çəkən arı və s. Aşıq Ələsgərin peyzaj lirikası üçün səciyyəvi detallar, 

ştrixlərdir.  

Aşıq Ələsgərin portret cizgilərində də təbiət cisimləri səciyyəvi 

bədii detal rolu oynayır. Gözəllərin portretini yaradarkən çiçəklə, güllə, 

ayla, ulduzla, çeşmə ilə müqayisələr aparmaq Aşıq Ələsgərin bədii 

üslubu üçün səciyyəvidir. Məsələn:  

 

“Tay olmaz dağlarda lala 

Gülgəz yanağa, Gülxanım!”  

“Ay üzdə xalın bənövşə, 

Az qalır bağrımı deşə”.  

 

“Bir yaqut yanaqlı, yasəmən xallım”...  

 

Aşıq Ələsgər öz şeirlərində maraqlı, milli koloriti ilə seçilən, 

diqqəti cəlb edən portretlər yaratmışdır. Onun təsvir etdiyi gözəllər real 

həyatda yaşayan, zahiri görkəmləri, geyimləri ilə bir-birindən fərqlənən 

insanlardır. Hətta bu gözəllərin adları da məlumdur: Gülxanım, Maral, 

Ceyran, Bəyistan, Güləndam, Güllü, Gülpəri, Leyli, Müşgünaz, Telli, 

Xurşid, Səlbi...  

“Bəstə boy”, “ağ əndam”, “gül üz”, “ay qabaq”, “şahmar zülf”, 

“büllur buxaq”, “lalə yanaq” epitetləri Səhnəbanunun, “dodağı qönçə”, 

“dişləri sədəf”, “qara qaşlar”, “ala gözlər” epitetləri Bəyistanın, “gözəllər 

soltanı”, “sürahi gərdən” Səlbinin,  “siyah tel”, “nazik barmaq”, “şümşad 

əl”, “günəş camal” Salatının, “qara göz”, “qələm qaş”, “alma yanaq”, 
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“bal dodaq”, “ala gözə vurulan siyah sürmə” Güləndamın, “tuti dil”, 

“sərv boy” Salatının portretinin cizgiləridir. 

Elə portretlər də vardır ki, onları yaradarkən Ələsgər epitetlərdən 

yox, bənzətmələrdən istifadə etmişdir:  

 

“Sona tək silkinib, gərdən çəkəndə,  

Bənzəyirsən quya, qaza, Müşgünaz”.  

 

Daha sonra Müşgünaz aya, Züleyxaya, onun üzü aynaya, qaşları 

çəkilən yaya bənzədilir.   

 

Doymaq olmur işvəsindən, nazından, 

Fərə kəklik kimi xoş avazından.  

Yel vurdu, rübəndin atdı üzündən,  

Elə bildim doğdu ay, sarıköynək...  

 

Burada portret statik yox, dinamikdir, bənzətmələr hərəkət 

vasitəsilə reallaşır, portretə bir aydınlıq, milli kolorit gətirir. 

 Milli kolorit daha çox geyimin təsvirində üzə çıxır. Aşıq Ələsgər 

öz lirik qəhrəmanlarının portretini yaradarkən geyimlərinin təsvirinə də 

xüsusi önəm verir.  

 

Ay qız, sənin nə vədəndi,  

Kəsilib qısa tellərin?  

Kəlağayı əlvan, qıyğacı 

Üstündən basa tellərin.  

 

Burada kəlağayı milli geyim elementi kimi portretin koloritini 

artırır.  

“Qırmızı” qoşmasında “mərcan boyunbağı”, “Yaraşır”da “qızıl 

bazubəndələr”, “başa örtülən şal”, “heyratı kəlağayı”, “gümüş kəmər”; 

“Görürsənmi oğrun baxan gözəli” qoşmasında “qızıl düyməli yaxa”, 

“gümüş kəmər”; “Gülpəri”də “yaşmaq”; “Sarıköynək”də “zər kəmər”; 

“Xurşid”də “güşvarə”, “qızıl tana” milli geyim elementləri kimi portreti 

daha da görümlü, baxımlı, yaddaqalan edir.  

Aşıq Ələsgərin yaradıcılıq nümunələri bədii təhlil üçün çox zəngin 

material verir. Elə buna görə də onun əsərlərini yeni dövrün tələbləri 

səviyyəsində yenidən araşdırmağa, tədqiq etməyə xüsusi ehtiyac duyulur. 
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Qənirə PAġAYEVA,  

Millət vəkili  

 

ĠLAHĠ SƏSĠN MÖCÜZƏSĠ 
 

Belə rəvayət edirlər ki, Həzrət Süleyman 

ağır bir xəstəliyə - yuxusuzluğa düçar olur. Çox 

loğmanlar gətirirlər. Bir çarə bulunmur. Nəhayət, 

deyirlər ki, Qaf dağının ətəyində Uğur adlı bir 

ixtiyar adam yaşayır. O, çaldığı sazla mərəzə 

tutulanları uyudur və sağaldır... onu Həzrət 

Süleymanın yanına gətirirlər. Uğur baba sazını 

dilləndirməyə başlayır. Qəlb oxşayan, könülləri 

riqqətə gətirən havalar çalır. Həzrət Süleyman 

sazın ecazkar səsindən bihuş olub dərin yuxuya gedir.  

Yüz illərdir ki, nəsillərdən-nəsillərə ötürülən bu rəvayət sazın 

möcüzəsindən, ecazkar gücündən xəbər verir.  

Aşıq Əkbər də öz sazı-sözü ilə könüllərə məlhəm olan ustad 

sənətkar və Allahın sevimli bəndəsi idi. Ulu Yaradan ona sevgisini və 

vergisini adı ilə bərabər göndərmişdi. Bütün islam əhli “Allahu-Əkbər” 

(ərəbcə Allah böyükdür deməkdir) deyir. Allah ona bənzərsiz vəcd əta 

etmiş, saz-söz sənətində böyük zirvələr fəth etmək kimi bir tale yazmışdı. 

Aşıq Əkbəri xatırlayan hər kəs yaxşı bilir ki, onun istedadı, ilahi səsi 

şəxsiyyəti və mərhəmətli qəlbi ilə tam vəhdət təşkil edirdi. Bir sözlə, 

“Əkbər əmi” deyə müraciət etdiyimiz bu böyük ustad və şəxsiyyət 

Allahın seçilmiş, xoşbəxt bəndəsiydi. Əkbər doğrudan da aşıq sənətində 

əkbərliyə, yəni böyüklüyə ucalmışdı!  

Böyük ustadı görməyən nəsil belə, təkcə onun tez-tez televiziya 

ekranlarında nümayiş etdirilən “Böyük dayaq” və “Ögey ana” kimi 

unudulmaz filmlərdə ifa etdiyi “Cəlili” və “Mirzəcani” havalarının 

sehrinə düşərək ona heyran olur. Necə də böyük və təkrarolunmaz ifa! 

Məhz elə ona görə də Aşıq Əkbərin ifasını seçmişdi film müəllifləri...  

Kiçik yaşlarımdan saz-söz mühitində böyümüşəm. Aşıq Əkbəri 

yaxından görmək, büllur səsini dinləmək xoşbəxtliyi mənə də qismət 

olub. Onun yaratdığı “Əkbər gəraylısı” və “Əkbər gözəlləməsi”ni 

evimizdə qurulmuş saz-söz məclislərində “əhsən!” nidaları altında o 

qədər dinləmişəm ki... Onun səsindən, ifasından doymaq olmurdu. Aşıq 

Əkbərin pərəstişkarı olan atam deyərdi: “Əkbərin səsi adamın iliyinə 

işləyir, onun səsinə biganə qalmaq olmur”.  
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Yeri gəlmişkən, əmim, professor Qəzənfər Paşayev də “Əkbərin 

bülbülü susduran səsi” adlı sanballı məqaləsində Aşıq Əkbərin 

sənətkarlığına yüksək qiymət vermişdir.  

Aşıq Əkbər Zərbalı oğlu Cəfərov 1933-cü ildə Tovuz rayonunun 

Bozalqanlı kəndində dünyaya göz açıb. Bu kəndi Allah sanki saz-söz 

üçün yaradıb. Neçə-neçə böyük ustadların dünyaya göz açdığı Bozalqanlı 

aşıq sənətinin beşiklərindən biri, saz-söz məkanı sayılır. Aşıq Əkbərin 

kökü bu sənətin memarlarından olan Aşıq Hüseyn Bozalqanlının nəsli ilə 

bağlıdır. Allah onu musiqi üçün, saz-söz sənəti üçün yaratmışdı. O, 

uşaqlıqdan musiqi sevdalısı olub. Kiçik yaşlarında qarğıdan kəsib 

düzəltdiyi zurnada ilk musiqilərini çalmağa başlayıb. Sonralar balaca bir 

tütək düzəldərək tay-tuşları ilə iddiaya girərmiş ki, məşhur zurnaçı Lələ 

kimi çalacaq. Yaxşı deyiblər ki, “niyyətin hara, mənzilin də ora”. Əkbər 

gəncliyində balaban çalmaqla ad-san qazanıb. Tanınmış aşıqların yanında 

balabançılıq edib. Lakin bu sonralar olub. Uşaqlıqda isə birinci sinfə 

gedəndə yeddi hava çalmağı bacaran bu istedadlı oğlanı müəllimləri 

möcüzə uşaq adlandırırdılar. O, doğurdan da təkrarolunmaz, büllur kimi 

tərtəmiz möcüzəli bir səs sahibi idi.  

 

 

Heç vaxt özüm öyməmişəm,  

Bircə qəlbə dəyməmişəm.  

Haram tikə görməmişəm, 

Haqdan gəlib baxtım mənim.  

 

Çox kiçik yaşlarından məşhur zurnaçı Lələnin, balabançı İbrahimin 

və qüdrətli saz ustadlarının məclislərində dinləyici kimi daim iştirak edib.  

Saza-sözə vurğun olan Əkbər bir çox böyük ustad sənətkarların – 

Aşıq Mirzə Bayramovun, Aşıq Məhəmməd Rzayevin, Aşıq Hüseyn 

Dəmirçinin, Aşıq Yusif Yusifovun, Aşıq Mikayıl Azaflının, Aşıq Yunis 

Həsənovun, Aşıq Vəli Qaraxanlının yanında şəyirdlikdən ustadlığa qədər 

yüksəlib. Əsas müəllimi isə aşıq dastanlarının mahir bilicisi, böyük ustad, 

Aşıq Hüseyn Bozalqanlının bacısı oğlu Aşıq Qədir İsmayılov olub. 

Ümumiyyətlə, aşıq sənətinin başlıca xüsusiyyəti ifaçıdan yüksək 

peşəkarlıq tələb etməsidir ki, bu da yüzilliklər boyu ustaddan şagirdə, 

nəsildən-nəslə keçən ənənələrin canlı ifaçılıq prosesində təkmilləşməsi 

yolu ilə əldə olunur. Təsadüfi deyil ki, aşıq adlanmaq üçün keçmişdə 

ustada şagird olub uzun müddət ona “qulluq” etmək lazım gəlirdi. 

Ustaddan aldığı bilikləri, götürdüyü vərdişləri tam mənimsədikdən sonra 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 51 

ustad xeyir-duası alan şagird müstəqil aşıq-sənətkar sayılırdı. Bu bir 

həqiqətdir və bu həqiqət “Qafqazın qoca qartalı” adlandırılan şair-aşıq 

Azaflı Mikayılın aşağıdakı misralarında da təsdiqlənir: 

 

Bu gərdiş ustadsız aşıqlar kimi,  

Düz hava çalmayıb, çalmayacaqdır.  

 

 

Aşıq Əkbər həmişə deyərdi ki, “yaxşı aşıq yetişdirmək istəyirsənsə, 

gərək əvvəlcə yaxşı insan tərbiyələndirəsən”. Doğrudan da aşıq sənətində 

ustalıqla yanaşı, şəxsiyyət anlayışı da çox böyük rol oynayıb. Çünki 

minilliklər ərzində aşıqlarımız, ozanlarımız həm də xalqın danışan dili, 

görən gözü, eşidən qulağı və haqq səsi olub. Aşıq Əkbər əsl şəxsiyyət 

olmaqla, həm də bir haqq aşığı idi. Ustad aşığın ustadnamələri çox 

mətləblərdən xəbər verir:  

 

Dəli könlüm, havalanıb hər yetənə can demə,  

Gül-çiçəyi açılmayan bağa gülüstan demə.  

İnsaf elə, gözlərinlə gördüyünü düz danış,  

Hakim haqqı seçəmməsə, ədalət-divan demə.  
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O, doğrudan da el aşığı idi! Sazı-sözü ilə elin sevincinə sevinir, 

kədərinə ağlayırdı. Böyük ustad öz şeirlərində və çıxışlarında aşıqları 

böyük saz-söz sənəti ilə elin arxasında, elin yanında olmağa çağırırdı. 

Sazdan əvvəl balabanda, zurnada, tütəkdə əksər aşıq havalarını, el 

havalarını məharətlə ifa edən Aşıq Əkbər böyük ustad Mikayıl Azaflı və 

Yusif Yusifovun təkidi ilə cavanlığından sırf aşıqlığa keçərək, könlünü 

həmişəlik saza-sözə bağlayır. Allah bu böyük sənətkarlara da rəhmət 

etsin ki, uzun illər təkcə xalqımızın deyil, Aşıq Əkbəri dinləyən bütün 

insanların bu büllur səsin sehrinə düşməsinə, saz-söz sənətində Əkbər 

adlı bir zirvənin yaranmasına təkan vermişlər. Aşıq Mikayıl Azaflı 

deyərmiş ki, “Aşıq Əsədlə Aşıq Mirzədən sonra Əkbərlə İmran bu sənətə 

gəlməsəydi, aşıqlıq cılızlar və ilhamı sönüklər tərəfindən tamam məhv 

edilərdi”. Bu, böyük ustad tərəfindən aşıq Əkbərə verilən böyük qiymət 

idi.  

 

Əkbər, sazı yaşatmağa, 

Yatanları oyatmağa, 

Bu sənəti ucaltmağa, 

Can qoymusan, bilir ellər.  

 

Bu səs təkcə Azərbaycan xalqını deyil, onun hüdudlarından kənarda 

bu səsi eşidən hər kəsi sehrləyirdi. Aşıqlar adətən zil, orta və bəm 

köklərdən birində oxuya bilirlər. Aşıq Əkbər isə hər üç kökdə böyük 

ustalıq və məharətlə oxuya bilirdi. El ona “Zilxan” təxəllüsünü boş yerə 

verməmişdi. Nadir qabiliyyətə malik olduğunu özü də bilirdi və bir 

şeirində bunu belə dilə gətirmişdi:  

 

Görən mənim kimi zil kökün üstə, 

“Misri”ni oxuyub çalan olarmı?  

 

Gözəl saz çalmaq, dastanlar söyləməklə yanaşı, (yeri gəlmişkən, o 

həm də “Leyli və Məftun” dastanının müəllifidir) Aşıq Əkbər öz şeirləri 

ilə də ad-san qazandı. O, gəraylı, qoşma, təcnis, cığalı təcnis, 

dodaqdəyməz təcnis və divanilərində insanı zəhmətə, haqqa, ədalətə, 

halallığa, zəkaya, hünərə, birliyə, vətənə və torpağa sevgiyə səsləmişdir.  

Əkbərin əsas özəlliklərindən biri də ondan ibarət idi ki, aşıq 

musiqisi ilə yanaşı, muğam və təsniflərimizi də  gözəl ifa edirdi. 

Oxuduğu “Heyratı”, “Mənsuriyyə”, “Dilkeş”, “Zabul segah”ı ilə hər kəsi 

heyrətləndirərdi. Bənzərsiz improvizə istedadına malik olan aşığın 

ifasında xalq musiqisi olan sazla mürəkkəb quruluşlu muğam kimi 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 53 

professional musiqi bir-birinə elə calanır, bir-birinin içində elə əriyirdi ki, 

sanki başdan-binadan bir vəhdətdəydi. Ümumiyyətlə, o, Tovuz aşıqları 

içərisində muğam və təsnifləri olduqca gözəl ifa edən yeganə şəxs idi. 

Təsadüfi deyil ki, böyük ustadlarımız onun sənətinə həmişə yüksək 

qiymət vermişlər.  

Bu görkəmli sənətkarın adı ilə yanaşı çəkilməyə layiq olan ən gözəl 

sözlərdən biri zəhmətdir. Gecə-gündüz yorulmadan öyrənməyə, öz 

üzərində daim işləməyə böyük önəm verən ustad insanı zəhmətin 

ucaltdığını öz şeirlərində daim vurğulamaqla, özünün də Əkbər zirvəsinə 

çox böyük zəhmət hesabına ucaldığını qeyd edib:  

 

Sənətdə yer tutmaq üçün,  

Ustadlığa çatmaq üçün, 

Ürəklərə yatmaq üçün, 

Zəhmət çəkib, tər tökürəm, 

Hələ ki, mən yol gedirəm.  

 

Əkbərin bir çox aşıqların yetişməsində, ümumiyyətlə, aşıq 

sənətinin, sazın-sözün ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda yüksək 

səviyyədə tanınması və təmsil olunmasında böyük əməyi olmuşdur. O, 

gözəl bir müəllim kimi neçə-neçə şagirdlər yetişdirmişdir. Paxıllıq, 

qısqanclıq nədir, bilməzdi. İstedadlı gənc aşıqların uğurlarına sevinib, 

daim onlara dəstək olub bu böyük ustad! 

Aşıq Əkbər vətənə, millətə, torpağa çox bağlı bir insan idi. “Vətən 

deyib dil-dil ötən, gümüş telli bir sazım var”, – deyən ustadın 

yaradıcılığında vətənə məhəbbət, torpağa bağlılıq, millətə sədaqət ön 

planda olub.  

 

Canımdan əzizdir Vətən torpağı, 

“Bu dünya durduqca o da var olsun”.  

Günəş gülsün bu torpağın üzünə, 

Həmişə gül açan ilk bahar olsun. 

 

Tarixi ata-baba torpaqlarımız olan indiki Ermənistan ərazisindən 

soydaşlarımızın zorla qovulub didərgin salınması Azərbaycanın ayrılmaz 

parçası olan Qarabağa, Aşıq Əkbərin doğulub boya-başa çatdığı Tovuz 

rayonu da daxil olmaqla ölkəmizin bir çox sərhəd bölgələrinə qarı 

düşmənin hücumları onu çox narahat edir, ağrıdırdı. O, sazını və sözünü 

silaha çevirib düşmənlə savaşırdı. Həm səngərlərdə torpağımızı qoruyan 
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könüllü müdafiə dəstələri qarşısındakı çıxışlarla, həm də vətən, torpaq 

hayqıran şeirləri ilə...  

 

Naxışları ilmə-ilmə toxunan, 

Yurdumuzun xalçasıdı Qarabağ.  

 

- deyən aşıq Qarabağ dərdinə dözə bilmədi. 1990-cı il avqustun 24-də 

ürəyi dayandı və əbədiyyətə qovuşdu. İmanında kamil, sevgisində bütöv 

olan, milləti və vətəni üçün yorulmadan çalışan, ömrü boyu yaxşı 

əməllərə can atan insanların yeri Cənnətdir və böyük ustad Aşıq Əkbər 

də cənnətməkanlar sırasındadır. O, bir insan kimi mərd, təmiz ürəkli, 

təvazökar, xeyirxah idi və müsbət insani keyfiyyətlərin hamısı onda 

cəmlənmişdi. İnsani dəyərə xüsusi önəm verər, insanları gözəl əməllərə 

səsləyərdi:  

 

Allahın, bəndənin, haqqın gözündə,  

Təmiz ürək bir sərvətdi, əzizim.  

İstər varlı, istər kasıb sözündə, 

Mərdin adı elə mərddi, əzizim.  

 

O, xalqın tükənməz sevgi və rəğbətini qazanmış gözəl insan və 

ustad aşıq idi. Dünyadan köçməsindən 20 ilə yaxın vaxt keçməsinə 

baxmayaraq, ona qarşı sevgi azalmır. O, bir zirvədir və ondan 

uzaqlaşdıqca böyüklüyünü daha çox hiss edirik. O, saz-söz sənəti tarixinə 

qızıl hərflərlə yazılmış bir sənətkardır.  

Böyük ustad! Səni bu dünyada görməsələr də, yeni aşıqlığa 

başlayan gənclərin bir çoxu sənin ifaçılıq yolunu seçir, sənə oxşamağa 

çalışırlar. Sənsiz, sənin bir məktəbin formalaşıb: Aşıq Əkbər məktəbi... 

Çoxlu davamçıların var. Nə qədər Azərbaycan və azərbaycanlılar var, sən 

həmişə bizimləsən! Nə qədər böyük türk milləti var, nə qədər saz-söz 

sənəti yaşayır, sən də yaşayacaqsan! Necə ki, özün demişdin:                

   

Gələcəyi fikirləşən, uzaqgörən insanın,  

Vətən üçün gecə-gündüz sinə gərən insanın,  

Əkbər, vətən, xalq yolunsa canın verən insanın,  

Özü köçsə bu dünyadan, adı qalar – deyərlər.  

 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 55 

AĢıq Əkbər CƏFƏROV 

 

 

CAN DEMƏ  

 

Dəli könlüm, havalanıb hər yetənə can demə,  

Gül-çiçəyi açılmayan bağa gülüstan demə.  

İnsaf elə, gözlərinlə gördüyünü düz danış, 

Hakim haqqı seçəmməsə, ədalət-divan demə.  

 

Bizdən qabaq bu dünyaya gələn canlar bəs hanı?  

Qara torpaq uddu, yedi neçə şahı, sultanı.  

Adəm oğlu, yaranmısan, Yaradanı gəl tanı,  

Nəsihəti qanana de, qanmaza insan demə.  

 

Baş əymişəm, inanmışam ustadların pirinə,  

Yalan yerə and içmərəm bir kimsənin yerinə.  

Aşıq Əkbər, fikirləşib özün salma dərinə,  

Qibləsini bilməyənə əsil müsəlman demə.  

 

 

DÜġMÜġƏM  
 

Cavan vaxtı, əziz dostlar, qeylü-qala düşmüşəm,  

Vurğun olub telli saza, cəh-calala düşmüşəm.  

Zəhmət çəkib tər tökmüşəm ustadların yanında, 

İmtahanda neçə dəfə çətin hala düşmüşəm.  

 

Aşıqlıqda az da olsa tale verən payım var, 

Kamil sənət ocağında çıraqlanan tayım var.  

Alnı açıq, qəlbi təmiz, halal çörək, çayım var,  

Bu varlığa sığınmışam, doğru yola düşmüşəm.  

 

Əkbər deyər, səbəb varmı yatan bəxti oyada?  

Ustadım vaxtsız köçüb, dərdim olub ziyada.  

Müvəqqəti kef çəkirəm, beş gün fani dünyada,  

Qonaq olub Tovuz kimi bir mahala düşmüşəm.  
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TUTMAZ 

 

Cəhlibazla yol getmərəm,  

Onnan mənim sözüm tutmaz.  

Mərifəti yoxsa əgər, 

Hər gözəli gözüm tutmaz.  

 

Məclislərə düşsəm xamla,  

Əriyərəm damla-damla. 

Yoldaş olub pis adamla, 

Yeriməyə dizim tutmaz.  

 

Əkbər, haqqı anmayana, 

Eli üçün yanmayana, 

Xeyir-şəri qanmayana, 

Söz deməyə üzüm tutmaz.  

 

ÜRƏYĠM  
 

Dünya yaman dəyişibdi,  

Qanmırsansa qan, ürəyim.  

Söylə, niyə kövrəlmisən,  

Sən xan idin, xan ürəyim.  

 

Xalqa sinə gərən hanı?  

Sənə cavab verən hanı?  

Yanmağını görən hanı?  

Yanırsansa, yan, ürəyim.  

 

Kimi qohum-qardaş gəzir,  

Kimi yaxın sirdaş gəzir.  

Kimi dövlət, daş-qaş gəzir, 

Kişiliyi dan, ürəyim.  

 

Dərdim çoxdu, dözülməzdi,  

Xain ürək gəzilməzdi.  

Haqq nazilər, üzülməzdi,  

Yenə haqqı an, ürəyim.  

 

Əkbər, sazı yaşatmağa, 

Yatanları oyatmağa, 

Bu sənəti ucaltmağa, 

Can qoymuşam, can ürəyim.   

 

  

QOCALARMI   
 

Xoşbəxtliyin yaylağında,  

Səfa sürən qocalarmı? 

Səhər-səhər yamaclarda,  

Çiçək dərən qocalarmı?  

 

Qonur dağda çiçək çalıb,  

Dərələrə haray salıb.  

Üç ay yayda qonaq qalıb,  

Xoş gün sürən qocalarmı?  

 

Tarlalarda qurub dəyə,  

Əmlik əti yeyə-yeyə.  

Əkbər, orda çətinliyə 

Sinə gərən qocalarmı?  

 

 

QURBAN OLUM  

 

Telli sazın məclisində 

Söz qanana qurban olum. 

Ürəkdəki duyğuları 

Düz qanana qurban olum. 

 

Ovçu keçər hər dərədən,  

Şikar ötürməz bərədən.  

Baxan kimi işarədən,  

Tez qanana qurban olum. 

  

Heç vaxt yersiz öyünmərəm,  

Çəltik təki döyülmərəm.  

Bir qanmaza əyilmərəm,  

Yüz qanana qurban olum. 
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Nələr olur bu dünyada, 

Gəncliyimiz gedir bada.  

Əkbər kimi yanıb oda,  

Köz qanana qurban olum. 

  

 

 

ÇAL GÖRÜNÜR  

 

Məclisimə gələn gözəl,  

Halın yaman hal görünür.  

Xatirinə kim dəyibdi, 

Yanaqların al görünür?  

 

Gözəllərin ən göyçəyi,  

Budur sözümün gerçəyi.  

Dodaqlar qaymaq çiçəyi,  

Arasında bal görünür.  

 

Sözlərimdə yoxdu yalan,  

Könlüm şəhri oldu talan.  

Cavanları eşqə salan,  

Ağ üzündə xal görünür.  

 

Demə Əkbər dərindədi, 

Ağlı-huşu sərindərdi.  

Məhəbbəti yerindədi,  

Bir az saçı çal görünür.  

 

 

BĠLƏN DƏ VAR  

 

Həyat sirli bir aləmdir,  

Bilən də var, bilməyən də.  

Şirin ömür yollarında, 

Gülən də var, gülməyən də.  

 

Könül istər sirdaşını,  

Qardaş gəzər qardaşını.  

Ağlayanın göz yaşını,  

Silən də var, silməyən də.  

 

Çox yalvarma gəl dayına,  

Şükür eylə öz payına.  

Dar günündə harayına,  

Gələn də var, gəlməyən də.  

 

Kişi görər hər çətini,  

Qadın saxlar ismətini. 

Yoldaşınnan qismətini, 

Bölən də var, bölməyən də.  

 

Əkbər deyər, ərzim alın,  

El-obada qonaq qalın.  

Tarixlərə nəzər salın, 

Ölən də var, ölməyən də.  

 

 

 

 

 

XOġ GECƏDĠ 

 

Qonaq gəlir dostlar bizə,  

Mənim qəlbim gen küçədi.  

Nəyə gərək dövlət-varım, 

Sizli gecəm xoş gecədi.  

 

Çətin deyil könül almaq,  

Ürəklərə həmdəm olmaq.  

İndi qonaq yola salmaq,  

Bir əmlikdi, bir beçədi.  

 

Əkbər min cür çiçək dərdi,  

Güllər ona naz edərdi.  

Qaranquş gəldi-gedərdi, 

Bizə qalan boz sərçədi.  
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YOL GEDĠRƏM  

 

Mən həyatda göz açandan,  

Heç bilmirəm nə edirəm.  

Gecə-gündüz çalışıram,  

Dəryalardan ləl gətirəm,  

Hələ ki, mən yol gedirəm.  

 

Xəyal uçur səhralarda,  

Ömür keçir bu yollarda. 

Uzaq gedən cığırlarda, 

İstəyirəm gül bitirəm,  

Hələ ki, mən yol gedirəm.  

 

Sənətdə yer tutmaq üçün,  

Ustalığa çatmaq üçün, 

Ürəklərə yatmaq üçün,  

Zəhmət çəkib, tər tökürəm, 

Hələ ki, mən yol gedirəm.  

 

Aşıqlarda bavam olub,  

Öz istəkli havam olub.  

Sənətdə çox davam olub, 

Bilən varmı nə çəkirəm?  

Hələ ki, mən yol gedirəm.  

 

Məclisimdə səs düşəndə,  

Tərəf-tərəf dəs düşəndə, 

Şeir üstə bəhs düşəndə, 

Yüz mənalı bir sətirəm, 

Hələ ki, mən yol gedirəm.  

  

Dünən düşür yenə yada,  

Sahib oldum təmiz ada.  

Düz qırx ildi el-obada, 

Çalışıram, bel bükürəm,  

Hələ ki, mən yol gedirəm.  

 

Dünyanı çox dolanmışam,  

Hərdən oda qalanmışam.  

Əkbər deməz yalanmışam,  

Bülbül kimi hey ötürəm, 

Hələ ki, mən yol gedirəm.  
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Araşdırma 
 

ġurəddin MƏMMƏDLĠ, 

Türkiyə,  

Ərdahan Universitəsinin professoru 

 

BORÇALININ TÜRK DÜNYASINA 

BƏXġ ETDĠYĠ ÜNLÜ AġIQ ġENLĠK 
 

 ÖN SÖZ YERĠNƏ 

     Dörd il öncə Borçalıdan Türki-

yəyə Qars “Kafkas Üniversitəsi” 

rəhbərliyinin dəvətiylə bu ali təhsil 

ocağında çalışmaq üzrə gələrkən, 

Türkgözü sınır qapısından keçincə 

gözlərim Çıldırı aradı, zaman 

dilimlərində Borçalıdan buraya 

köçmüş soydaşlarımın, yurddaşları-

mın məskənlərinə baxmaq, buranın 

havasını udum-udum ciyərlərimə 

çəkmək istədim… 

Qarsda ilk gəlişimdə rastladığım iki 

olqu məndə böyük qürur hissi do-

ğurdu. Birincisi, şəhərin mərkəzin-

də Dədə Qorqud abidəsiylə yan-

yana ünlü Aşıq Şenlik Babanın abi-

dəsini görməyim oldu. Bu, o Şen-

likdir ki, onun babası XIX yüzilin ilk 

yarısında mənim ata yurdum 

Borçalıdan gəlib, Çıldıra sığınmışdı. 

İkincisi, universitet yolunda „Mihrali Bey Okulu‟ (Mehralı Bəy adına Məktəb) 

kəlmələrini oxumağım oldu. Bu da o Mehrali Bəydir ki, mənim ata yurdum 

Borçalının Darvaz elindəndir; “Türk Türkə silah qaldırmaz” söyləyibən, 

Osmanlıya keçmiş və 93 hərbi deyilən 1877–1878 Rusiya–Osmanlı savaşında 

Borçalılı Qarapapaqlardan bir dəstə quraraq, Qarsın və çevrələrinin qur-

tuluşunda hünərlər göstərmişdi. 

     Və indi Aşıq Şenliyin Borçalıyla bağlılığı xüsusunda məqaləni məm-

nunluqla, qürur hissiylə hazırlayıram. 

     Bəri başdan qeyd edək ki, Şenlik haqqında Türkiyədə olduğu kimi, 

Azərbaycanda və Gürcüstanda da alimlər, araşdırıcılar, söz toplayıcıları 

incələmələr aparmış, fikirlər söyləmişlər. Dolayısıyla, Məhməd Fahrəddin 

Şurəddin Məmmədli  

Qarsdakı Aşıq Şenlik abidəsi önündə 
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Kırzıoğlu, Orhan Özbəy, Ənsar Aslan, Akay Beşmart, İslam Ərdənər, Firidun 

Nüsrət, Alp Bərat Alptəkin, Türkay Yücük, Hikmət Dizdaroğlu, İsmayıl 

Aşıqoğlu, Ənvər Daşdəmiroğlu, Əkrəm Tormutlu, Orhan Yeniaras, Doğan 

Kaya və başqalarının yanı sıra, Eynalı Sultanov, Səlman Mümtaz, Əhliman 

Axundov, Sədnik Paşayev, Kamil Vəliyev, Məhyəddin Sultanov, Həmid 

Vəliyev, Elxan Məmmədli, Qəşəm Vəliyev, Pənah Mahmudov, Valeh 

Hacıyev, Məhərrəm Cəfərov, Rüstəm Rüstəmzadə, Azad Ozan, Əsəd Əliyev, 

Tinatin Məmmədova və başqalarının da bu yöndə xidmətləri təqdirəlayiqdir. 

     Borçalı ədəbi mühitinin araşdırıcısı olaraq bu məqalə müəllifi daha çox 

Şenlik Babanın Borçalıya ilişkiliyi yönündə tədqiqlər aparmaqdadır. 

 

1. ġENLĠYĠN BORÇALI KÖKƏNLĠYĠ XÜSUSUNDA 

 

     …Bəlli zaman kəsimlərində Borçalı mahalından köç edən saz-söz 

adamlarının Borçalı saz gələnəklərini, sənət ünsürlərini özləriylə daşıyaraq 

yaydıqları dolayısıyla Ahısqanın da, Qarsın da, Urmiyənin də Qarapapaq aşıq 

mühitləri Borçalı sazı tərzi üzərində köklənmişdilər. Gürcüstanda Borçalıdan 

və Ahısqadan Valeh Hacılar, Asif Hacılı və başqalarının, Türkiyədə Çıldır, 

Qars, Ərzurum, Anadolu çevrələrindən Əhməd Cafəroğlu, Məhməd Fahrəddin 

Kırzıoğlu, Səlahaddin Dündar və Haydar Çətinkaya və başqalarının, İranda 

Sulduz mahalından Mehdi Rzəvi, İsa Yeganə və başqalarının topladıqları 

şifahi, yazılı ədəbiyyat örnəkləri fikrimizə dəstəkdir. 

     Şenlik Baba Borçalı kökənli, Borçalı saz kökənli olduğuna görə sənətin 

incəliklərini mənimsəmək amacıyla Borçalıya üz tutmuşdu. 

     Borçalı–Ahısqa–Qars ədəbi şəbəkəsi ədəbi-estetik zirvəsinə Borçalı saz 

gələnəklərinə sıx bağlı olan Şenlik Babanın ilhamında, sənətində ucalmışdı. 

     Bilginlərin birmənalı olaraq vurğuladıqları kimi, əsl adı Hasan olan Şenlik 

Babanın kökəni Borçalı Qarapapaqlarındandır [
1
]. O Qarapapaqlardan ki, 

1827–1828 illərində Rusiyaya boyun əyməyibən parçalanaraq, bir topluluqla 

Güney Azərbaycanın Sulduz mahalına, bir topluluqla da Çıldır, Qars tərəflərə 

köç etmişdilər. Şenliyin qızı Gülxanımın, nəvəsi Qələndər Piriyevin dilindən 

araşdırıcı Məhyəddin Sultanovun yazıya aldığı xatirələrdən də belə sonuc 

hasil olur ki, Şenliyin atası Qədir (bəzi qaynaqlarda Qasım, bəzi qaynaqlarda 

                                                 
1
 M. Fahreddin Kırzıoğlu, Aşık Şenlik, Ankara 1960, s. 3 

    Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik: Hayatı, Şiirleri ve Hikayeleri, Ankara 1975, s. 4 

    Məhərrəm Cəfərov, El Sənətkarı Aşıq Şenlik, „Şərq Qapısı‟ qəzeti, Naxçıvan 1978 # 

232, s. 4 

    Süleyman Süleymanov, Məhyəddin Sultanov, Aşıq Şenlik Borçalıda, „Gürcüstan‟ 

qəzeti, Tbilisi 1979 # 14, s. 2–3 

    Qəşəm Vəliyev, Aşıq Şenliyin Həyatı, Mühiti və Poetik Yaradıcılığı, Dissertasiya, 

Bakı 1991, s. 9 

    Valeh Hacılar, Qarşılıqlı Təsir və Bağlar, „Qarapapaqlar‟ dərgisi, Marneuli 2007 # 5 
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Qərib) öz külfətiylə 19-cu yüzilin birinci yarısında Borçalı mahalından köçən 

ailələrlə birlikdə Çıldır dərəsindəki Suhara kəndində sakin olmuşdu [
2

]. 

Qarapapaq Qədirgillərdən Qədir o dönəmlərdə Borçalıdan on beş külfətlə 

gəlib, Çıldır (Zurzuna) yörəsində sulu bir yerdə Suhara (Yahınsu) obasını 

qurmuşdu. Anası Zalxa sinədəftər, savadlı, hörmət-izzətli qadın olmuş, 

Şenliyə uşaq yaşlarında cəng kitabları, dini qissələr oxumuşdu... 

     Şenliyin qızı Gülxanım, nəvəsi Qələndər son vaxtlara qədər Borçalıda 

(Bolnisdə) yaşamışdılar. Günümüzdə də Borçalıda, o sıradan Hamamlı, Fax-

ralı, Qəmərli, Qarabulaq kəndlərində Şenlik Babanın əski qohum-əqrabalarına 

rast gəlməkdəyik. 

     1853 doğumlu Şenlik həddi-büluğa çatanda onu dayısı İbrahim Ahısqanın 

Lebis kəndində Aşıq Nurunun yanına çıraqlığa (şəyirdliyə) gətirmişdi. Şenlik 

saz-söz dərsini burada qazanmışdı. Nurunun və onun yardımıyla da Xəstə 

Hasanın ona böyük təsiri keçmişdi. 

     Borçalı–Ahısqa–Çıldır ədəbi şəbəkəsinin iki möhtəşəm siması Xəstə 

Hasanla Şenlik Babayı körpü sayaq bir-birinə qovuşduran Xəstə Hasanın 

çırağı və Şenlik Babanın saz ustadı Nurudur. 

     Xəstə Hasan: 

          Əylən, oğlum, xəbər verim, pərli peykan məndədir, 

          Yüz açar olsa açılmaz, bağlı dükkan məndədir – 

kəlmələrini Nuruya xitabla söylədiyi kimi, Nuru da çırağı ġenliyi sınağa 

çəkərkən ona ustadının eynən bu kəlmələriylə üz tutmuĢdu. 

     Nuru Ahısqanın Lebis kəndində yaşamışdı. Onu Borçalıya doğmalıq telləri 

bağlamışdı. Tarix təsdiqləyir ki, Lebislilər zamanında Borçalı mahalından, 

öncəliklə də İmirhasan kəndindən və yörələrdən köçkün düşmüşdülər [
3
]. 

İkincisi, Şenliyin tanıqlığına görə, Nuru tez-tez Borçalının Sarvan, Qasımlı, 

Sadaxlı, Hallavar, Meçidli Görarxı, Arıxlı, İmirhasan, Faxralı, Saraçlı, Qızıl-

kilsə, Hamamlı, Qəmərli, Qarabulaq, Soğanlıq, Gümrü el-obalarında toy-

düyünlərdə çalıb oxumuşdu. 

     Nurunun ədəbi muhitimizə önəmli xidmətlərindən biri budur ki, o, Türk 

dünyasının Borçalı kökənli böyük aşığı Şenliyin üzünə sənət qapılarını 

açmışdı. 

 

2. BORÇALI SAZ-SÖZ GƏLƏNƏYĠ VƏ ġENLĠK 

 

     Önəmlidir ki, Şenlik məhz Borçalı ədəbi-aşıqlıq mühitinin gələnəyinin 

daşıyıcısı, Borçalı–Ahısqa–Çıldır ədəbi şəbəkəsinin qudrətli təmsilçisi qəbul 

edilir. Ənsar Aslan Şenlik Babaya “bütün məmləkətimizdə büyük aşıklar 

                                                 
2
 „Gürcüstan‟ qəzeti, Tbilisi 1979 # 14, s. 2 

3
 „Gürcüstan‟ qəzeti, Tbilisi 1983 # 44, s. 4 

    Fəxri Hacıyev, Qarapapaqlar və Onların XIX Əsr Hərb Tarixi, Tbilisi 2005, s. 60 
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eriştirən ekolün gerçək hocası” tanımını verməklə, belə ifadələmişdir: “Bu 

aşıklık kültürünü Şenlik, Azərbaycan aşıklarından almıştı. Çünkü şu devirdə 

Anadoluda Şenliyə təsir edəcək bir aşık yoktu. Ayni zamanda dil və gələnək 

bakımından onları kəndinə daha yakın biliyordu... Şenlik Azəri sahasından 

aldığı birçok unsuru Anadoluya yayarak, aşık ədəbiyatımıza yenilik gətirmiş, 

bu tarzın gəlişip daha mükəmməl əsərlər verməsinə yardım etmişti” [4]. Usta-

dın yaşamı və ədəbi yaradıcılığı haqqında dissertasiya yazmış Qəşəm Vəliyev 

doğru olaraq vurğulamışdır: “Aşıq Şenlik Borçalı mahalına dərindən bağlı 

olmuş, həmin ədəbi mühitdə sənət məktəbi keçmişdi”. Alim haqlı olaraq bil-

dirmişdir ki, Şenlik irsində Borçalı yazarı Qul Allahqulunun poetik gələnək-

lərinin izləri aydın duyulur [5]. Önəmlidir ki, Türkiyə aşıqlıq gələnəyində 

Erzurumlu Emrah, Ruhsati, Dertli, Sümani, Derviş Muhammed, Huzuri 

qollarının yanı sıra qüdrətli qollardan biri olaraq da Şenlik qolu (Şenlik 

məktəbi) qəbul edilməkdədir [6]. 

     Soykökü Borçalıya ilişkin Şenlik Babanın ədəbi mirası gövdəsi, bar-

bəhrəsiylə Borçalıya, Borçalı saz-söz aləminə qovuşur. Bu qovuşumun bir 

neçə bağı nəzərə çarpır: 

○ Şenlik şeirləri Borçalı qaynaqlarında; 

○ Şenlik Babanın Borçalı saz-söz sərraflarıyla sənət ülfəti; 

○ Şenlik mirasında Borçalı mövzusu; 

○ Şenlikdə Borçalıya yönəlik gələnək tipolojisi, şivə, deyim amilləri... 

 

2.1.  ġENLĠK ġEĠRLƏRĠ BORÇALI QAYNAQLARINDA 

 

     Gürcüstanın arxivlərindəki dərləmələrdə Şenlik mahalın baş aşığı 

adlandırılır [
7
]. 

     Şərti olaraq Ziya Borçalı Cüng-Bayazı adlandırdığımız گنج بضاي (cüng-

bayaz) adlı bir məcmuədə [
8

] düzənləyicinin seçdiyi, Borçalı tərəflərdə 

yayılıb-sevilmiş şeirlər cəmlənmişdir. Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və 

İncəsənət Arxivindəki Ziya Borçalının (Ziyəddin Əfəndiyevin) fondunda 

qorunan, elmi ədəbiyyatda ilk dəfə bu məqalə müəllifinin üzə çıxardığı [
9
] bu 

                                                 
4
 Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik, Ankara 1975, s. 40–41 

5
 Qəşəm Vəliyev, Aşıq Şenliyin Həyatı, Mühiti və Poetik Yaradıcılığı, Dissertasiya, 

Bakı 1991, s. 18, 26 
6
 Doğan Kaya, Edebiyatımızda Aşık Kolları ve Şenlik Kolu, „Türk Kültürü‟, Sayı 412.8, 

Ankara 1997, s. 499–508 
7
 Valeh Hacıyev, Azərbaycan Folkloru Ənənələri, Tbilisi 1992, s. 52 

8
 ,Cüng-Bayaz, 1914, Azərbaycan Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi, fond 533 = گنج ضايب 

s. v. 63, 64 
9
 Şurəddin Məmmədli, Ziya Borçalı Cüng-Bayazı, „Prometey‟ dərgisi, Bakı 2000 # 1-2, 

s. 52–54 

    Şurəddin Məmmədli, Borçalı Ədəbi Mühiti, monoqrafiya, Bakı 2000, s. 114–115 

    Şurəddin Məmmədli, Azərbaycan Ədəbiyyatının Borçalı Qolu, monoqrafiya, Tbilisi 
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arxiv saxlancında bayatılarla, xalq dastanlarımızdan mənzum parçalarla, Fü-

zulidən, Qaracaoğlandan, Vidadidən, Vaqifdən, Tufarqanlı Abbasdan, Xəstə 

Qasımdan, Qurbanidən, Zakirdən, Ələsgərdən örnəklərin yanı sıra, Borçalı–

Qarayazı–Başkeçid–Ahısqa ədəbi şəbəkəmizin şairləri Zabit, Allahverdi, Ab-

bas, Əliyar, Qəmbər, Dəli Yusuf, Qarani, Kəlbi, Molla Xalis, Molla Əhməd, 

Molla Mustafa, Nəbi, Məhəmməd Şindili, Xəstə Hasan, Sadıq, Heydər Bəy, 

Cabbar, Şenlik Baba, Talıb, Şəkər Xanım, Əmrah, Qəhrəman, Mirsis, Mehdi, 

Abdullah, Sona Xanım və başqalarının şeirləri də yer almaqdadır. Burada 

şeirlərindən örnəklər toplanmış Abdullah, Aydın, Cabbar, Dəli Yusuf, Əliyar, 

Əmrah, Əsəd, Əvəz, Hali-Vətən, Heydər Bəy, Həmdullah, Hümmət, Xalis, 

Xəstə Hasan, İsmayıl Əfqan, Kəlbi, Qaranı, Qəhrəman, Qəmbər, Mirsis, 

Molla Əhməd, Molla Mustafa, Müştaqi, Nuru, Pirverdi, Sadıq, Səyyad, Sona 

Xanım, Şenlik, Talıb, Vəkil Qızı, Yunus, Zahid və digərlərinin Borçalı–

Ahısqa–Qars ədəbi arealına aidliyini zənn edirik. 

     Xatırladaq ki, cüng-bayazda Şenlik Babanın: “Bu gün Səməd Bəyin 

seyrinə vardım”, “Əzraildən sonra əcəl də olu” (Abbasla deyişmə), “Fikrim 

pərşan oldu, xəyalım dağnıq”, “Aldanma cahana, olma divanə”, “Axır gündə 

tor göründü gözümə” misralarıyla başlayan şeirləri yazılmışdır [
10

]. 

     Tiflisin „Dan Yıldızı‟ dərgisində də 1928-ci ildə Şenlik Babanın “Həsrətin 

çəkdiyim Tiflis şəhrinin” misrasıyla başlayan qoşması yayınlanmışdı [
11

]. 

     Borçalı folkloru, ədəbiyyatı, aşıqları toplularında da Şenlik Babanın 

yaradıcılığından örnəklər yer almaqdadır [
12

]. 

 

2.2. ġENLĠYĠN BORÇALI AġIQ MÜHĠTĠYLƏ SƏNƏT ÜLFƏTĠ 

  

     Ustadın Borçalı saz-söz xiridarlarıyla irtibatı, onlarla deyişmələri ilgi çəkir. 

Bu olqular (faktlar) Borçalının ünlü aşığı Hüseyn Saraçlının düzüb-qoşduğu 

„Aşıq Şenliyin Borçalı Səfəri‟ dastanında əks olunur [
13

]. Qeyd: Bu dastan 

Türkiyəli araşdırıcı Zeynelabidin Makas tərəfindən Hüseyn Saraçlının 

dilindən yazıya alınaraq Türkiyədə də təhlillə birlikdə dərc edilmişdir [
14

]. 

     Şenlik Babanın yetişdirdiyi çıraqlar arasında Borçalı-Ahısqadan Quşçu 

Abbasəli, Lebisli Nuru oğlu Balakişi, Əhməd və başqaları da olmuşdular. 

                                                                                                                        
2003, s. 98–99 / http://ebooks.presib.az/pdfbooks/azedborch.pdf 
10

 Cüng-Bayaz, 1914, s. 48, 77a, 80, 85a, 92 = گنج ضايب 
11

 „Dan Yıldızı‟, ədəbi, elmi, ictimai jurnal, Tiflis 1928 # 4-5 / Gürcüstan Kitab Palatası 

arxivində, s. v. 42, 45, 49 
12

 Mahmud Kamaloğlu, Osman Dərviş, Şurəddin Qarapapaq, Borçalı Aşıqları, Bakı 

2005, s. 37–42 
13

 Aşıq Hüseyn Saraçlı, Şeirlər, Söyləmələr, Bakı 1992, s. 93–117 
14

 Zeynelabidin Makas, Aşık Şenlik'in Borçalı Seferi, „Türkiyat Araştırmaları Dergisi‟, 

Selçuk Üniversitesi, Sayı 6, Konya 1999, s. 303–319 / 

www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s6/6.pdf 
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     Önəmlidir ki, Şenlik Baba Borçalı ədəbi mühiti və Ağbaba çevrəsi arasında 

da körpü oluşdurmuşdu. 

     Şenlik Babanın Borçalının Quşçu kəndindən şair Abbasəliylə deyişmələri 

dillər əzbəridir. 

     Şenliklə Abbasəlinin deyişmələrindən örnəklər Ziya Borçalı cüng-

bayazında da var [
15

]; bu deyişmə-atışmaların dördü Türkiyədə Şenlik 

toplularında yayınlanmışdır [
16

]. 

     Söylənir ki, Borçalının Qasımlı kəndində Şenlik igid Səməd Bəyin əziz 

müsafiri olarkən onun istəyiylə qonşu Quşçu obasından şair Abbasəli 

çağırılmış, məclisdə bu saz-söz sərrafları deyişmişdilər. 

     Divani kökündə deyişmələrin birində Abbasəli tərəf-müqabilinə: “Sən təki 

incə aşığın açdım gizlin sirrini” demişdi: 

 

          Abbasəli abdal olmuş, eşq ucundan dəlidir, 

          On iki imam, ənbiyalar bir Xudamın quludur, 

          Açsam gizli mətahımı, ləli-gövhər doludur, 

          Dürri-cəvahir görünür ayanbaayan, aşıq. 

 

     Abbasəlinin hərbə-zorbasına Şenlik təmkinlə: 

 

          Arzulayıb gəlmişəm mən sizi deyin, aşıq 

cavabını qaytarmışdı. 

     Şenliklə Faxralı Nəbinin deyişmələri də [
17

] gözəl sənət örnəkləridir. O, 

şair Nəbiyə üz tutaraq, belə söyləmişdi: 

 

          Ta əzəldən qətrə ikən bəhri-ümman olmuşam, 

          Heç tükənməz xəzinədən ləli-mərcan olmuşam, 

          Söylənir cümlə cahanda şanım, şöhrətim mənim, 

          Aşıqların arasında nitqi lisan olmuşam. 

 

     Şenlik Babanın ölümünə Borçalı şairləri Miskin Nəbinin, Xındı 

Məmmədin ağıt-mərsiyələri bəllidir. 

     Borçalıda xalq şeirinin gəlişimində özəl mövqe qazanmış olan Faxralı 

Güllər Pərinin qıfılbəndlərini Şenlik açmışdı. Güllər Pəri Şenlik Babaya 

göndərdiyi qıfılbənddə belə sual vermişdi: 

                                                 
15

 Cüng-Bayaz, 1914, s. 17, 35, 35a, 63 = گنج ضايب 
16

 İsmail Aşıkoğlu, Aşık Şenlik, Ankara 1964 

     Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik, Ankara 1975 

     Çıldırlı Aşık Şenlik Divanı, hazırlayanlar A. Berat Alptekin ve M. Nizameddin 

Coşkun, Ankara 2006 
17

 Cüng-Bayaz, 1914 = گنج ضايب 

    Borçalı Şair Nəbi, Eləsi var... Toplayan Hüseynqulu Məmmədli, Bakı 2003 
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          Quranda oxunan qul hüvəllaha, 

          Yasində sırəbbi nüktə nədəndir? 

 

     Burada Quranın „İhlas‟ surəsindəki <لق هللاوه> (qul hüvəllahu) (De: O Allah 

birdir) kəlamına, „Yasin‟ surəsinin ilahiliyinə işarət hiss olunur. 

     Şenlik Borçalının Faxralı kəndində Yahyaların Abbasın toyunu şölətləndi-

rəndə məclisə qadın şair Güllər Pəri də qatılmış, yaşmaq altdan şeir 

söyləmişdi. 

     Ustad Şenlik haqqında kitablarda Şikəstə Pəri adında bir qadın şairin adı 

çəkilər. Şenlik Babaya qıfılbənd göndərmiş Pərinin Gürcüstanın Busətli 

kəndindən olduğu bildirilir [
18

]. Qaynaqlar belə sərgiləyir ki, Borçalının indiki 

Faxralı elinə bitişik Şahbuzlu (Şalvızdı) obasına o çağlar Şahbuzətli də 

deyilmişdir və Güllər Pəri də, onun nəvəsi oğlu (nəticəsi) İsmayıl müəllimin 

sübutladığına görə, bir dönəmlər Faxralı qəsəbəsinin Şahbuzlu məhəlləsində 

yaşayırmış. Demək ki, Şenlik Babaya qıfılbənd göndərmiş Şikəstə Pəri adı 

keçən Güllər Pəri olmuşdu. 

     Şenliyə Gürcüstanlı Abdul Bəyin qızı Zübeydə şeir göndərəndə Şenlik ona 

gözəl bir gəraylı ithaf etmişdi. 

     Şenliyin “Borçalı Səməd Bəy” dastanı [19] həm Borçalı, həm də Çıldır-

Qars çevrələrində aşıqların ifa repertuarlarında önəmli yer tutmaqdadır. Onun 

“Mehralı Bəy”, “İsmayıl”, “Cüyür Ovu”, “Gürcüstan Səfəri” epizodik 

söyləmələri-dastanları da bu yerlərlə ilgilidir, daha doğrusu, ünlü aşığın 

Borçalı məkanında dolaşım, gəzi göstərgələridir. 

 

2.3. ġENLĠK ġEĠRLƏRĠNDƏ BORÇALI 

   

   Şenlik Babayı Borçalı saz-söz aləminə qovuşduran təməl bağlardan biri 

onun şeirlərində Borçalı mövzusunun üstünlüyüdür. Burada öncül xətti 

comərd igidlərin, xalq müdriklərinin şərəfinə təriflər tutur. 

     O, Borçalı bölgəsinin hörmətli, sayımlı bəylərinə özəl qoçaqlama qoşmuş-

du. Bu şeirdə bəylər məclisində irfan açılmasını tərənnüm edərək, belə 

diləmişdi: 

 

          Şenlik der bəylərin adı ucalsın, 

          Həm dostundan, düşmanından bac alsın, 

          Ol Allahım bir yastıqda qocaltsın, 

          Cənnətdir elatı, eli bəylərin. 

                                                 
18

 Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik, Ankara 1975, s. 117 
19

 Rüstəm Rüstəmzadə, El Qəhrəmanları Xalq Ədəbiyyatında, Bakı 1984, s. 61–63 

    Aşıq Hüseyn Saraçlı, Şeirlər, Söyləmələr, Bakı 1992, s. 93–116 
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     Bəylərin məmləkətinə – Borçalıya söz-fikir ustadının özəlliklə rəğbət 

bəsləməsi, yəni Borçalıyı cənnət adlandırması diqqəti çəkməyə bilməz. 

     Şenlik Babanın Borçalı xalq qəhrəmanlarını övgüsü çox seçilir. 

     Aşığın Borçalıdakı sayseçmə adamlara yönəlik şeirlərindən ən yayğını 

“Əfəndim” rədifli qoçaqlamadır. Bu qoşmanın bir neçə seçənəyi (variantı) 

var. Onlardan birinə Ziya Borçalı cüng-bayazında rast gəldik [
20

]; birini 

Məhməd Fahrəddin Kırzıoğlu 1960-cı ildə Çıldırda Şenlik Babanın oğlu Aşıq 

Qasımdan yazıya almışdır [
21

]; digərini Türkiyəli alim Ənsar Aslan 

yayınlatmışdır [
22

]; biri Borçalıda Aşıq Hüseyn Saraçlının [
23

], biri Borçalı 

Aşıq Xan Kamandarın [
24

], biri də Borçalı Aşıq Nurəddin Qasımlının dilindən 

dərlənmişdir [
25

]. 

     Bunlardan Ziya Borçalı seçənəyini daha əzəli, daha ilkin hesab edirik. 

     Şeir belə başlayır: 

 

 Səməd Bəylə İsmayılın seyrinə vardım, 

 Bu diyarı gəzə-gəzə, əfəndim. 

 Səməd Bəy namında bir gizir gördüm, 

 Vəsfini qaldırram sözə, əfəndim. 

 

      (Qeyd: Borçalı ustadı Xan Kamandar bu bəndin ilk iki dizəsini belə 

söylərdi: 

Bu gün Qasımlının seyrinə vardım, 

Borçalıyı gəzə-gəzə, əfəndim. 

     Və bizcə, bu, daha məntiqlidir). 

     Borçalı Koroğlusu olaraq ün qazanmış Qasımlı Səməd Bəyi Şenlik as-

lan görümlü, paşa səltənətli, xan qurumlu, zəhmi ağır igid kimi vəsf etməkdə 

haqlıydı. Qoçaqlamada Səməd Bəyin Sibirə getməyi, Alosman (Osmanlı) 

yurduna talan salmağı, Cəlali Kürdünə qılıç çalmağı, İran ölkəsindən xərac 

almağı əks edilir, Səməd Bəyin dostlarından Mehralı şahlar quşuna, 

Mahmudoğlu ətdən qalaya, İsmayıl Rüstəm Zala bənzədilir, İsmayılın krala 

boyun əymədiyi, Çavuşoğlunun yüz kazağı dağıtdığı xatırlanır: 

 Şenlik söylər qoç igidlər pirini, 

 Başqasına verməm gizlin sirrini, 

 Səməd Bəylə İsmayılın yerini 

 Verməz bu diyarda kimsə, əfəndim. 

                                                 
20

 Cüng-Bayaz, 1914 = گنج ضايب 
21

 M. Fahreddin Kırzıoğlu, Aşık Şenlik, Ankara 1960 
22

 Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik, Ankara 1975 
23

 Aşıq Hüseyn Saraçlı, Şeirlər, Söyləmələr, Bakı 1992 
24

 „Gürcüstan‟ qəzeti, Tbilisi 1994 # 11, s. 4 
25

 Valeh Hacıyev, Borçalı Mehralı Bəy Tarixi Həqiqətlərdə, Tbilisi 2001 
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     Şenlik Babayı Borçalının Şülöyür qəsəbəsində erməni silahlı qarovul-

çuları incidəndə o, Səməd Bəyə gileyini, “dilbilməz yağının cənginə 

düşməyini” şeirlə belə bildirmişdi: 

 Sənsən Qul Şenliyin xoş havadarı, 

 O səbəbdən gəldim bu yana sarı, 

 Şülöyür elinin qoruqçuları 

 Bizi soyub yola saldılar, bəyim. 

 

     Səməd Bəyin ölümü Şenlik Babanın qəlbini göynətmişdi: 

 Ay ariflər, gəlin sizə söylüyüm, 

 Səməd Bəy namında hökmü xan getdi, 

 Qazaxnan Şəmşəddil, külli Borçalı 

 İgidlər içindən belə can getdi. 

 

     Şenlik, bu ağıtında Səməd Bəyin meydana girəndə mərdanə cəng etməyini, 

ayağını polad üzənginin üzməyini, Alosmanı, Hindi, Firəngi gəzməyini, 

Cəlaliyə bir tufan salmağını qürur duyğusuyla xatırlamış, onun ölümündən 

sarsıldığını nəzmə çəkmişdi: 

 

 Şenlik mədh eləyib saldı dastana, 

 Yaşayıb hər zaman rəhmətim ona, 

 Rüstəm tək səs saldı külli cahana, 

 Hayıf, əlimizdən qəhrəman getdi. 

 

     Şenlik Babanın Səməd Bəylə, İsmayılla dostluğu saz-söz üstə köklənmişdi. 

Çünki Şenlik demişkən, onlar “ustadlardan əhli-mərfət alarlar, müddahdırlar 

saza-sözə”. 

     Borçalının Abdallı elindən Kor İsmayıla da Şenlik layiqli qoçaqlama 

qoşmuşdu. Adı keçən İsmayıl Borçalıda Səməd Bəyin qaçaqlar dəstəsinə 

qatılıb, qavğalar törətmişdi, Kəşmiri, Şirazı da vəlvələyə salmışdı, sonra 

Osmanlıya keçmişdi, sonda ata yurdu Borçalıya dönmüşdü. 

     Hüseyn Saraçlının dilindən yazılmış Şenlik Babanın bu qoçaqlamasında 

İsmayıl qorxmaz igid kimi vəsf edilir, iftixarla anılır ki, onun şöhrəti Qafdan 

Qafa yayılmış, hər nadanı məclisində əyləməz, laf ataraq hirsli-hirsli 

söyləməz, seyrəqub yurdunu abad eyləməz... “Məmləkəti şana kimi daradı”, 

“Şam, Hələbdə, Qayseridə var adı”… 

           

 Qavğa günü dağı dələr cidası, 

 Koroğludan çoxdu bunun ədası, 
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 Zaloğludan artıq gəlir sədası, 

 Bərəkallah belə ünə, İsmayıl. 

      

Qoçaqlamada İsmayılın Çənlibeldə Koroğluyla bərabər bəzirganlar 

pozmağa layiq olduğu söylənir. Kəşmir, Şiraz, Çini-Maçin, Bakı, Həştərxan, 

İran, Osmanlıda mərdlik, hünər göstərmiş, Gürcüstana da dəstək durmuş 

İsmayıl haqqında bu şeirin tapşırması (sonluğu) belədir: 

 İgid odur dözə igid yolunda, 

 Hökmün işlər hər divana elində, 

 Şenlik kimi şairlərin dilində 

 Dastan oldun hər lisana, İsmayıl. 

       

İsmayılın ölümünə Şenlik hüznlü ağıt düzüb qoşmuşdu. Bu ağıtda İsmayıl 

dünyaya şöhrət, şan salan, qoşunlar dağıdıb ordular vuran, qanlara qan 

çalxayan, üç padşahın ölkəsinə sığmayan, Koroğlu sədalı hökmü xan, 

İskəndər ucalı, Rüstəm əsilli, Hatəm səxavətli, qızılquş caynaqlı tərlan misallı 

tərif edilir. 

     Şenlik Babanın “Mehralı Bəy Atlıları Türküsü” şeiri də ilgi oyadır. 

Borçalının Darvaz qəsəbəsindən olub, Osmanlıda yüksələn cəsur Mehralı 

Bəyə həsr edilmiş bu qoçaqlama o dönəmdə olduğu kimi, günümüzdə də öz 

hay-halayıyla mücadilə, hünər marşıdır: 

 Qurşannıq qılıcı, geyinnik donu, 

 Qavğa buludları sarır hər yanı, 

 Doğdu qoç igidin şan almaq günü, 

 Can sağ ikən yurd verməriz düşmana! 

  

    Şenlik Babanın Borçalı Nəbioğlu Məhəmməd haqqında şeiri öz 

təbiiliyiylə seçilir: 

 Borçalı elində bir şəxsi izzət 

 Gedib qoca köydə xoş ülfət gördüm, 

 Nəbioğlu namda ismi Məhəmməd, 

 Məkanı ziynətli Molləhməd gördüm... 

      

Özü demişkən, hər nadana gövhər paylamayan Şenlik Baba Borçalının bu 

hörmətli el ağsaqqalını ona görə belə tanıtmışdı ki, onun Borçalı elatına 

yaraşan sədası, ünü varıydı, elmini çox, hökmünü ziyadə, şərəf payını mətanət 

görmüşdü. Şeirdə Borçalı Nəbioğlu Məhəmməd xoş kəlamlı şəxsiyyət olaraq 

təqdim olunur, mərdlikdə İskəndərə, səxavətdə Hatəmə tay tutulur. 

     Ünlü sənətçi digər bir qoşmasında Orucoğlu Əsgər Ağanın hər yerdə 

qıryatı (qeyrəti, şərəfi), varı söyləndiyini tərifləyir və sonra belə nəzmə çəkir: 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 69 

 

 Gəncə–Qarabağa salıbdır bir ün, 

 Borçalı elində izzəti üstün, 

 Soğanlıqlı Abbas kimi günbəgün 

 Təəssüf çəkən havadarı söylənir. 

 

     Aşkarladığımıza görə, Soğanlıqda gerçəkdən Abbas adlı hörmətli 

ağsaqqal yaşamışdı, o, dükanda çalışmış, duz-çörəkli, düz ürəkli adam ol-

muşdu [
26

]. 

     Şenlik Baba Borçalının ağır eli Faxralının diş sızladan bulaqlarını, göy 

talalarını, Ballı dərəsini, Palıdlı dərəsini, hörmətli kişiləri Usta Əhməd, 

Haqverdi, Molla Qurban, Aşıq Oruc, Kərim Ağa, Hümbət, Noyruz, Bayra-

malı, Tanrıverdi, İbrahim, Hüseyn, Abbas, Musa, Kamandar və başqalarını 

dərin ehtiramla tərifləmişdi: 

 Səfil Şenlik bu büsatı gördü xoş, 

 Görüm Faxralının biri olsun beş, 

 Abbas tülək tərlan, Musa qızılquş, 

 Əhli-mərfət Kamandarı gördün mü? 

 

     Şenlik Baba Faxralıdan Söyünlərin Molla Mahmud, Təhməzqulu, Molla 

Qurban, Yahyaların Abbas, Aşıq Oruc, Qoçulu Ömər oğlu Mahmud, Qə-

mərli Oyçu oğlu İsmayıl, Qızılhacılı Cöyrü oğlu Qara, Sağamoylu Yahya 

Bəy və digərləriylə dost olmuş, onların məclislərində çox çalıb oxumuşdu. 

     Şenlik Gümrüdəki Erməni daşnak qurumuna yazdığı qorxutma şeirdə [
27

] 

Erməni hiyləbazlarının iç üzünü açmış, bunun qarşılığında da Borçalıların 

igidliyindən bəhs etmişdi: 

      

 Qazax, Borçalı da dava düzərlər, 

 Təkəyə, Türkmənə kağız yazarlar, 

 Onlar da cəng günü üstün hazırlar, 

 Biri min adama bərabər gələr. 

      

Ustadın bədii mirasında Borçalı mövzusunun zənginliyinə mahalın Sarvan, 

Qızılhacılı, Qarayazı, Qəmərli, Hamamlı, Qasımlı, Görarxı, Arıxlı, Faxralı, 

Qoçulu el-obalarında məclislər aparması dəstək vermişdi. 

 

 

                                                 
26

 Aşıq Məmmədbağır Soğanlıqlı, Repertuar dəftəri, 2001 (əlyazması), s. 1a / Məqalə 

yazarının şəxsi arxivində 
27

 M. Fahreddin Kırzıoğlu, Edebiyatımızda Kars, İstanbul 1958, s. 81 
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2.4. ġENLĠKDƏ BORÇALI ġĠVƏSĠ ÜNSÜRLƏRĠ 

  

    Qüdrətli sənətkarın şeirlərində Borçalıya, Qarapapaqlara məxsus ağız-ləhcə, 

ləmis, deyim, kəlmə dağarcığı da diqqəti çəkir. 

     Onun ən çox sevdiyi, çalıb oxuduğu “Borçalı Dubeyti”, “Borçalı Gözəllə-

məsi”, “Borçalı Qaytarması”, “Borçalı İrfanisi”, “Çıldır Divanisi”, “Çuxuru”, 

“Sultanı”, “Qürbəti-Kərəmi” saz havaları olmuşdu və bu havacatlar onun ifa 

repertuarında o qədər yaygın yer tutmuşdu ki, çox vaxt onlar Şenlik Babanın 

adına əlaqələndirilmiş, “Şenlik xoştamağı” havaları olaraq yayılmışdı. 

     ġenlik Ģeirinin söz varlığında Borçalı–Qarayazı ləhcəsi dolğun görü-

nür. Bu baxımdan onun Ģeir dilində torpaq (toprak yox), yarpaq (yaprak 

yox), yayılıfdı, qurtuluf, atdar, asdan, qızdar, Ģennih, mən (bən yox), 

mahna (bəhanə anlamında), çöyür (çevir anlamında), döölət, gəler, gəl-

mer kimi deyim biçimləri, həmçinin, Osmanlıcada iĢlənməyən, yaxud baĢ-

qa adlar daĢıyan açar, ağ, acal, akuĢka, aloy, anarı, andır, ayam, baĢatan, 

beyqafıl, bıy, bildir, birçək, cahal, əppəh, eĢih, fırıllah, hancarı, havah, 

sənək, süysün, yığval, ürüzgər, layıh, havar, yağın, mazarrat, taqsır, yekə, 

beçərə, buxaq, bulaq, əmlik quzu, qalmağal, xəlvət... kəlmələri üstünlük 

təĢkil etmiĢdi. 

 

     Şenlik Babanın ustadnamələrindəki: 

 Əxlaqda həlim ol, pənçədə polad, 

 Lisanda kamalın hal eylə qat-qat, 

 Əvvəl sərraf ara, sora sözün sat, 

 El qədrin bilməzsə, sözün yazıqdır – 

 

hikmətli kəlamlar Borçalı bölgəsində günümüzdə də dillər əzbəridir. 

     Şenlik Babanın 1913-cü ildə ölüm ayağında söylədiyi və başdaşına 

yazılmış: 

 

 İstər ixtiyar ol, istər növcavan, 

 Bu dünyada baki qalan öyünsün; 

 Maraqsız, fikirsiz, qəmsiz hər zaman 

 Başatan şad olub gülən öyünsün – 

 

kəlmələri ata sözləri yerində aşıqlar məclislərinin, toy-düyünlərin söz 

bəzəyidir. 
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SON SÖZ ƏVƏZĠ 

 

     Nəticə olaraq, Şenlik Babanın arxivdə [گنج ضايب = Cüng-Bayaz, s. 85a] 

əldə etdiyimiz “Qalmadı” adlı bir şeirini məmnunluqla təqdim edirik: 

 

 

Aldanma cahana, olma divanə, 

 Fani dünya bir insana qalmadı, 

 Səddi İskəndərə, Rüstəmi Zala, 

 Əli kimi şir-aslana qalmadı. 

  

Qandım ki, bir dəfə dili gözəl rah, 

 Zəmində ümmandı, asimanda mah, 

 Dünyaya gələndə adil padişah, 

 Sordu dövran Alosmana qalmadı. 

 

 Dördəlli tutmadı dünya malını, 

 Bir oturub düşün axır halını, 

 Kiçiklər saxlamaz böyük yolunu, 

Döndü dövran, bir zamana qalmadı. 

                      

 Biçarə Şenlik də düşüb ah-zara, 

 Çox etibar etmə döylətə-vara, 

 Süzüldü bədəndən, çəkildi dara,  

Bir cüt mələk olub, cana qalmadı. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziya Borçalı Cüng-Bayazında 

Şenliyin şeirləri (arxivdən) 
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Tədqiqatçının arxivindən 

 

NAĞIL KĠMĠ BĠR SÖHBƏT 

 
 

Tiflisdə yaĢayıb fəaliyyət göstərən tədqiatçı-

tərcüməçi Mirzə Məmmədoğlu bu günlərdə redak-

siyamıza təĢrif buyurmuĢdu. Özü ilə bizə çox qiy-

mətli hədiyyə - Əmrah Gülməmmədov, Hüseyn 

Saraçlı, Kamandar Əfəndiyev, Avdı Qaymaqlı, Xın-

dı Məmməd, Əlixan Qarayazılı, Əkbər Cəfərov, Kə-

rəm Ġncəli, ġakir Hacıyev və digər görkəmli 

sənətkarların vaxtilə Gürcüstan radiosunda 

yazılmıĢ  lent yazılarını da gətirən Mirzə müəllimin 

daha bir hədiyyəsi isə AĢıq Kamandardan ömrünün 

son dövründə  götürdüyü və indiyədək Azərbaycan 

mətbuatında çap olunmayan müsahibə idi. Həmin 

müsahibənin bu gün də aktuallığını nəzərə alaraq 

“Ozan dünyası”nın oxucularına təqdim edirik. 

  

Советляр мяканында ашкарлыг вя йенидянгурманын эениш вцсят алдыğы 
вахтлар Тцркийя иля сярщядляр ачылды. 1990-ъы иллярдя Тцркийяйя эетдим, 
Гарсда, Анкарада гощумларымы тапдым. Onlara Эцръцстан радиосунун 
гызыл фондунда олан ашыг щаваларыны - Борчалы ашыгларындан Садыг Султа-
новун, Хынды Мяммядин, Ямращ Эцлмяммядовун, Камандар Яфянди-
йевин, Щцсейн Сараçлынын, Ящмяд вя Мящяммяд Садахлыларын, Ну-
ряддин Гурбановун, Ялихан Гарайазылынын  лент йазыларыны апардым. Гарс-
да оларкян йерли ашыглардан Сябри Шимшякоьлу, Шяряф Ташlыова, Мурад Чо-
баноьлу, Ислам Ярдяняр иля эюрцшдцм, Борчалы ашыгларынын ifaları yazıl-

mış maqnitafon kassetləri щядиййя  etдим. Онларын да Борчалы ашыгларыnın 
лямсиндя охудугларынын шащиди олдум, лент йазыларыны Эцръцстан радиосу-
на эятирдим. Апардыьым  касетляdən eyni zamanda Гарсда сясйазма 
кюшкляриня вердим. Бир сюзля, Борчалы ашыгларынын касетлярини Гарсда 
йайдым. Бир нечя  илдян сонра  Эцръцстан радиосунда ишлядийим вахтлар  
Анкаранын ТРТ kanalının дявяти иля тяърцбя кечмяк цчцн 15 эцнлцйя 
Тцркийяйя йолландым. Борчалы ашыгларынын Эцръцстан радиосунун гызыл фон-
дунда saxlanıлан лент йазыларыны Анкара радиосуна тящвил вердим, həmin 

radioda cанлы йайымда чыхыш еdərək Борчалы ашыглары барясиндя сющбят 
ачдым. Тцркийянин мцхтялиф йерляриндян - Сивасдан, Гарсдан, Мушдан, 
Иьдырдан, Ярзуrumдан  ъанлы баьлантыlar олду. Борчалы ашыгларынын 
ифасындакы саз щаваларына валещ олдугларыны билдирирдиляр. Ашыг Ямращ вя 
Камандарын ифалары иля хцсусиля марагландылар. 
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  Анкарадан Гарса гайытдым. Орада бир нечя  иш адамы, сянят адамы, 
дювлят рясмиси иля эюрцшдцм. Ашыг Камандары Гарса дявят  етмяк арзу-
сунда олдугларыны билдирдиляр. Вятяня гайыданда устад ашыг Камандарла 
эюрцшдцм. Тцркийя тяяссцратlarымы, ону Тцркийяйя дявят етмяйя щазыр 
олдугларыны данышдым. О, разы олдуьуну билдирди. Иншаллащ, Тцркийяни дя 
эюрярям, - деди. Тцркийяйя nювбяти сяфярим заманы Эцръцстан радиосу, 
еляъя дя Гарс  радиосу цчцн ustad aşıqdan бир мцсащибя алдым. Бу 
мцсащибядя бюйцк устад саз-сюз барясиндя юз эюзял фикирлярини бюлцшцр. 
Тцркийяйя, тцрк  дцнйасына сонсуз мящяббят щиссини бир даща ачыглайыр. 
Тяяссцф ки, бу устад ашыг Тцркийяни эюря билмяди. Мцсащибядян бир нечя 
ил сонра узун сцрян хястяликдян  дцнйасыны дяйишди.     

 

* * * 

     
   - Устад, илк суалым белядир: Сизъя, саз нядир? 

   - Bизим оъаьымыза xош эялмисян, Мирзя мцяллим. İndiyədək бир 
нечя дяфя бизя эялибсян və heç vaxt da nарaзы эетмямисян, yəqin ki, бу 
дяфя дя наразы эетмязсян. 

   Мяня еля эяlир ки, биз индийядяк «саз нядир» сющбятинин цстцндя 
чох дайанырыг. Беля суаллар минлярля олуб, mинлярля də ъаваб верилиб.  Саз 
сяняти бизим яъдадымыздан цзцбяри бабаларымызын нярясидир, няняля-
римизин лайласыдыр. Саз о няряни, о лайланы ифа едир. Саз халгын дярдини, 
севинъини, тойуну, байрамыны тяряннцм едир. Саз сяняти хязинядир, бюйцк 
бир анлайышдыр,  бюйцк бир няьмядир, сюз бащарыдыр, сюз дярйасыдыр. Мян 
арзу едирям ки, бизим ХХЫ ясрин индики мярщялясиндя дцнйайа эялян 
кюрпялярдян башламыш, щеч ким индян сонра мягамы эяляндя чятинлик 
чякмясин, ня мянада, индики нясилляр ки, вар 18-20 йашында, онларын ся-
нятдян анлайышы, мян дейярдим ки, йохдур. Буну данмаг олмаз, sənəti 

bilənlər чох аз-аздыр. Бунлар индян сонра дцзэцн дярк етсинляр саз 
сянятини, бабаларымызын, яъдадларымызын сянятини, милли сянятимизи. Бир 
миллятин нцмайяндяси, истяр эянъ олсун, истярся дя йашлы, юз милли сяня-
тиня гиймят вермирся, ону анламырса, ону дуймурса, онун ешги иля 
эязмирся, доланмырса, она ня ад вермяк олар? Бу, мялум шейдир. Мян 
арзу едирям ки, бцтцн сяняткарлыьымыза да, сяняткарларымыза да Aллащ 
инсаф версин, аьыл версин, баъарыг версин, сяняти дцзэцн ифа етсинляр. 
Устадларындан ня тящяр алыбларса, еляъя ифа етсинляр. Отурушуна, дурушуна, 
давранышына, данышыьына, мяълис апармасына, щансы сюзцн щансы мягамда 
дейилмясиня, мяълисдя hansı сюзц демяк олар, щансы сюзц демяк олмаз, 
бах, беля бир шяртляря ямял етсинляр. Бюйцйцн бюйцк йерини, кичийин кичик 
йерини билсинляр, юзцнц идаря елямяйи баъарсынлар, сянятя гуллуг елмяйи, 
сянятин пящризини сахламаьы баъарсынлар. Беляликля, сянятин инкишафы 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 74 

щяйатда даща эюзял олар, 
чцнки о сянятя гуллуг едян 
юмрцнц-эцнцнц она щяср ет-
мялидир, сянятля бярабяр шам 
кими йанмалыдыр. Онда ся-
нятин гиймяти дя олаъаг, ан-
ламайанлар да сяняти анла-
йаъаг. Йунис Əмря, Aллащ  
она рящмят еləсин, дейирляр, 
беля йазмышдыр: «Билмяйян 
ня билсин бизи, билянляря са-
лам олсун». Хейр, Ямря бе-
ля дейиб: 
                           
Билмяйянляр билсин бизи (нлар 
да юйрянсин),                     
Билянляря дя салам олсун. 

   
Эянъ нясли беля тярбийя 

етмяк лазымдыр, гой, билмя-
йянляр билсин, билянляр дя йа-
шатсын, халга чатдырсын.    

 
 
-Саь олun, устад. Йунис Əмрядян данышдыныз, mящз ел Йунис  Əмря 

саза бюйцк гиймят вермиш, бцтцн шеiрляри саз  цстя кюкляняряк 
йазылмышдыр.  

  - Елядир.  

 - Устад, Сизи няинки Борчалыда vя Азярбайъанда, цмумяйитля, тцрк 

дцнйасында йахшы таныйырлар. Неъя олду ки, Сиз ялинизя саз эютцрüb 
ашыглыг  етмяйя башладыныз ?  

- Чох эюзял суалдыр, лаp йериня дя дцшдц. Мяним бу сянятя  гуршан-
маьымын, бу сянят дцнйасына дцшмяйимин, сянятя йахынлашмаьымын, 
«мян ашыг олаъаьам» демяйимин доьрудан да бир-бириня охшамaйан 
йоллары вар. Мян о дедикляримизи  хырдаламырам, еля бир-икиъя  ясас  амил-
ляри дейирям ки,  сяняткар var ki, данмаг олмаз. Amma eləsi də вар, де-
йир ки, бу сянятдя газанъ чохдур, эюрцм  мян  ня тящяр ашыг ола билярям. 
Бир нечя щава охуйарам, ел дя мяни məclislərə апарар, доланanışıьым 
бурдаn çıxar. Бeləsindəн ашыг олмайаъаг. Бу, мяним сюзцмдцр. Мян  
даща хырдаламырам, чцнки сизин щамыныза мялумдур. Щявяскар aşıqlara 

gəldikdə, гой щявяскар  чох олсун, мян арзу едярдим ки, щяр евдя бир 
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саз олсун. Онда сазын гядри билиняъяк, чцнки биз азярбайъанлыйыг, kю-
кцмцз тцркдцр. Bизим лайламыз вар, няьмямиз,  гошгумуз вар, ня тящяр 
дейир Баба Шенлик? Сюз олан йердя саз олмалыдыр, саз олан олан йердя сюз 
олмалыдыр, елядирми?   

İндиki kimi эюзцмцн габаьындадыр, кечмиш Советляр Иттифагы  дюв-
рцндя олан бир щадисядир, mяним  ушаглыьым о дювря тясадцф едир. 11-12  
йашларында idim. Ашыглар  эялярди бизим елляря, обаларымыза тойлара, мц-
яййян  йерлярдя консертляр də верярдиляр. Onları  бир нечя дяфя dinlədik-

dən sonra бу ешгя дцшмцшям ки, мян дя еля  ашыг  олам. Qялбимдя тут-
мушам ки, илащи, мяня еля бир ъясарят вер, шцур вер ки, мян saz чалмаьы 
баъарым. Инанын ки, дюврцн беля бир вахты олуб, щеч ялимиздя пул  да 
олмайыб  ки , мян эедям балаъа  бир саз алıb эятирям. Тахтадан юзцм 
дцзятмишям саз шяклиндя. Мяним поемам вар, oraда да йазмышам. 
Демяли, дюрдбуъаг шяклиндя чярчивяйя бянзяр, мисмарламышам бир-
бириня, сонра да она гол атмышам.  

- Бяс симлярин йериня?    
- Щя, onu da дейим. Сим йох, симляри юз дилимиздя дейяк, кечмиш 

гарапапаьыг, тярякямяйик, симляри о мяфтиллярдян чякмишям. Мяфтил 
дейярдик о вахт. Mцяййян ишлярdя ишлядирди ону сяняткарлар. Онлардан 
эятириб баьламышам və bир нечя эцнцн ичярисиндя башламышам чалмаьа. 
Allah bütün кечянляримизя рящмят еləсин, мяним анам Косалыdan, 
атам isə Kürüstü Кяпянякчиdənдир. Орда ана евиндя олан вахт биз эе-
дярдик rəhmətlik Абдаллы Кяримin bağına. Онун баьындан мейвя 
алардыг, ня иля алардыг? Она тахыл апарардыг, гарьыдалы апарардыг. Тахылы, 
гарьыдалыны алıb, онун явязиня бизя мейвя верярди. Bir dəfə mян ора 
йахынлашанда эюрмцшям саз сяси эялир. Щямин бу баьын баьбаны яйляшиб, 
саз синясиндя охуйур. Uшаглар мейвяни алыб  гайыдыблар, mян isə юзцм-
дян асылы олмайараг гуруйуб галмышам bу сазын гаршысында. Сонра бу 
адам чаьырар, бажыоьлу, бир йахын эял эюрцм (инди чаьырмасын), яйя, сян 
ня йаман бахырсан, бажыоьлу. Олмуйа саз хошуна эялир, чала билирсянми? 
Ушаьам, демишям ки, ня билим. Sазы вериб, мян də əlimə алан кими чал-
мышам. Бялкя дя bu, юзцм дцзялтдийим алятин тясири алтында олуб. Бар-
маьым йаваш-йаваш симя йатыб, эютцрмцшям сазы ялимя, башламышам о 
кишинин чалдыьы щаваны чалмаьа, чцнки indicə ешитmişдим ону. Онун чал-
дыьы гядяр олмаса da, мян она бянзятмишям, о щейран галыб. Dейиб ки, 
бажыоьлу, бу саз сяниндир, апар. Беля кишиляр вар иди, Aллащ рящмят еləсин. 

Bu hadisədən bir az keçəndən sonra Кцрцстц вадисиндя хябяр yayıldı 
ки, филанкясин ушаьына верэи верилиб. Мян евлийалар да эюрдцм. Бу, 
Тцркийядя дя бяллидир.  Щяр йердя бяллидир.  Fəда олдуьум Щаъы Яфянди 
бабам мяня раст олуб. О, мяня бу гисмяти бу щагг-тааланын ешгиня 
верибдир. Ондан сонра мян башламышам йаваш-йаваш дилляря дцшмяйя. 
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Бах, мяним сяняткарлыьым беля башлайыб. Онда мян щеч аьлыма да эятир-
мямишям ки, чалыб-охуйанлар пул газаныр, аиля доландырыр, мадди ъящят-
дян бунун няйи вар. Беляликля дя Aллащ-тааланын щюкмцннян, гисмя-
тиннян Щаъы Яфянди бабамын гисмятиннян, Aллащын ешгиня вердийи гисмя-
тнян йаваш-йаваш эялиб əvvəlcə шаэирди олмушам ашыг Садыг Султановун. 
Киряъ Муьанлыda Гарыф киши олуб, колхоз сядри, она Aллащ  гяни-гяни 
рящмят елясин, bу ишин тяшяббцскары о олуб. Устад ашыьа дейиб ки, ай 
Садыг, бурда бир ушаг вар, алямдир, беля, динлядикъя динлямяк истяйирсян. 
Онун тяшяббцсцннян мян Садыьа шаэирд олдум. Поемамда да вар. 
Йайда ишлямишям тракторда, цч айлыг курсуну гуртарmışдым, мяним беля 
бир сюзцм вардыр, поемаm беля башлайыр:  

 
Йай оланда тарлаларда тяр салдым,   
Гыш оланда устадымдан дярс алдым.  
 

Беляликля, арадан бир хейли вахт кечиб, və sonra эетмишям ясэярлийя. 
Цч ил йедди ай ясэярликдя галандан сонра qayıtmışam. Aрадан бир нечя ил 
кечмиш, мян йаваш-йаваш ханяндялик дя юйрянмишям, йаныма бурда бир 
ханяндя дцшмцшдц. Гармон чалмаьы da юйрянмишям вя саир. Йери 
эяляндя мян ханяндялик елямишям. Саз да эютцрдцм. Йери эяляндя 
ханяндялик едирдим, йери эяляндя ашыглыг едирдим. Aшыг Ямраща Aллащ 
рящмят елясин, икинъи устадыма. О, гыз евиндя олуб, мян оьлан евиндя 
олмушам. Мян  Молла евинин Пашанын, Aллащ рящмят елясин, оьлу Мя-
щяммядин тойуну мян елямишям. Гоъайев Мящяммяд дейирдиляр, о 
дюврцн танынмыш гящряман оьулларындан бири иди, qыз да онун иди. Гыз 
евиндя дя Aшыг Ямращ олуб. Она чатдырыблар ки, бир ъаван оьлан вар, а 
киши, дцнйайа мейдан охуйур, бцтцн халг щейран галыб онун охумаьына, 
чалмаьына, еля бил бармаглары сянин бармагларындыр. Ондан mənə бир 
каьыз эялиб. Bиринъи дяфя каьызы охумушам və мян демишям ки, йох яшши, 
о адлы-санлы бир сяняткардыр, мян бир ушаг, ъаван, щяля устадын мейданына 
щара эедирям? Икинъи дяфя мяктуб  эялиб ки, ямиоьлу, биз ямиоьлуйуг 
ахы, щягигятян дя Ямращ киши бизим кянддян эетмядир. О, еля бизим бу  
оъагда, Яфяндийевляр оъаьында бюйцйцб. Орда мяним ямим оьлу Хоъа 
мцяллим иля бир бюйцйцбляр. Икисинин бир-бириня тясири олуб бу сянятдя. 
Oнун икинъи каьызындан сонра эетдим мяълися, эюрцшдцк, юпцшдцк. Bö-

yük мяълис idi. Той гуртармаг цзряyди. Aшыглары севянляр aşıqdan aralan-

maq istəmirdilər. Бурда бизи гошалашдырdıлар. Pərdələrdə gəzişян бармаг-
лар, vurulan халлар, güllər, бурдакы тяраняляр ъааматы щейран гойmuşdu. 
Sanki биз 50 илдир бир йердя saz чалырdыг: barmaq ейни, çalğı ейни, 
щярякят eyni. Йягин ки, бу ъясурлуг, бу щяссаслыг, бу инъялик мяня пир 
тяряфиндян - Щаъы Яфянди бабамын тяряфиндян гурбан олдуьум Aллащын 
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ешгиня верилмишди. Мян ешитдiйими о дягигя чятинлик чякмядян барма-
ьыма салырдым. Вя онунла бярабяр ейни щаваларымыз чалыныб вя о эцндян 
бярабяр ящди-пейман баьламышыг ки, бир эязяъяйик, еля дя эяздик. Де-
дим ки, я киши, эязярик, гощум кими йох, мян сянин шаэирдиням, сян мя-
ним устадымсан. Bу адам o гядяр щяйалы, исмятли бир адам иди, elə ки, 
эюрцрдц мяним ъясарятим вар, аьзыны ачыб bir söz демирди. Мян ону 
мяъбур елядим ки, сян йерлярдя  де ки, тязя шаэирддир, мян шаэирд  эютцр-
мцшям. Еля дя устад-шаэирд кими  бир йердя эяздик тойларда, маьарларда, 
шянликлярдя, нишанда, мцяййян сяфярлярдя, консертлярдя. Биз 1956-ъы илдя 
бирляшдик. 1957-ъи илдя Тифлисdə ifamız лентə йазılды. Сəsimizi Бакы ешитди. 
Оrda биринъи мараг эюстярян бястякар Гянбяр Щцсейнли олду, Аллащ  ona 
рящмят елясин.  Onuн тяклифинnян, xahişiynən Ялйар Гарабаьлы və Осман 
Сарывяллиnin тяшяббцсц ilə  Aşıq Əmrahla mənə телеграм эялdi ки, xahiş 

edirik ики-цч эцня Бакыйа эялясиниз. Сизин йолунузу эюзляйирик. Биз 
эетdик Бакыйа. 1957-ъи илдян башлайыб  орда бизим касетляримиз йазыл-
маьа. Бах, мяним сянят йолумун башланьыъы белядир.   

    -Саь олун, устад! Еля ятрафлы  данышдыныз ки, цряйимдя бир нечя 
суаллар щазырламышдым...  

-Билдим ки,онлары веряъяксиниз.   
-Онлара ъаваб вермиш олдунуз. Устад, щяр шейи  там ъизэиляри иля 

данышдыныз. Бу эцнкц сянят дцнйамызда шащ кими  дурурсунуз. Сяняти 
юйряня-юйряня бу сявиййяйя чатыбсыныз. Дейирсиниз ки, мяня верэи дя 
верилиб. Ямраща da устад  кими гиймят гойурсунуз.   

Bəlkə bir az da Борчалы ашыг мяктяби барядя данышасыныз.   
- Демяли, ашыг Шенник бабайа Aллащ рящмят  елясин. Шенник баба 

эетди ашыг Изанинин йанына. Бизим ешитдийимизя, билдийимизя, устадларымыз-
дан алдыьымыза эюря, бунлар 40 эцн 40 эеъя дейишдиляр. 40-ъы эцн Изани 
бир айаьыны ирялийя гойду, бирини эери, бир ямялли-башлы, самбаллы шапалаг 
чякди Шеннийя. Деди, айя, залым оьлу, гайа кими бир шейсян, сян. Мян ня 
дейирям, ъаваб верирсян, ня дейирям, ъаваб  верирсян, о ки, ашыг идин, 
мяним йаныма нийя эялмишдин. Şennik cavab verdi ki, uстад саь олсун, 
бах, еля бу шапалаьа эюря эялмишдим ки,бир устад шилляси йейим, бир шилля 
чякясян.  

- Uстадлар дейир:   
 

Кюнцл, гуллуг ейля камил устада,  
Устад эюрмяйянин иши хам галды.  

 

Щансы сяняткар устада гуллуг елямяйиб, йцз ил дя кечся, сяняткар ола 
билмяз, айдындырмы? Ашыг Ямраща бир мян йох, бцтцн Борчаlы  вя 
Азярбайъан, бцтцн тцрк дцнйасы щюрмят бясляйир. Щарда бу сазын дады 
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вар, илки, илк гайнаьы Ямращын сазындан башлайыр. Аллащ рящмят елясин 
гяни-гяни. Ону мян щяр йердя, щяр йердя йайырам. Онун щаггында 
мяним юзцмцн  бюйцк фикирлярим вар. Аллащ гойса, бу йахынларда онун 
бюйцк бир  йубилейини  шаир Зялимхан иля бярабяр мяслящят елямишик. Беля 
йцксяк сявиййядя йубилейини дя кечиряъяйик. Ондан сонра Садыьын, 
ондан сонра Борчалынын  башга гоъаман, дцнйадан кючян сяняткарларынын 
щамысынын адыны йад ейляйиб, онлара щюрмят мянасында йубилейlərини 
кечиряъяйик. Амма ашыг Ямращ щаггында мяним дейимлярим дя чохдур, 
йягин ки, о сюзлярдян дяфялярля верибсиниз. Мянə ki, Aллащ тяряфиндян, 
Aллащын ешгиня, Щаъы Яфянди бабамын sayəsində о гисмят верилиб, мяндя 
етибарсызлыг ола билмяз. Мян няйи шярщ елясям, дцзэцн ейляйирям, 
мцбалиьясиз олараг. Nя дя мян юзцndən деyən сяняткар дейилям, чцнки 
буну елляр-обалар дейир. Юзцндян дейян сяняткар олмаз. Гой сяни елляр 
десин, елядирми? Мяним зящмятим дя, йарадыъылыьым да эюз габаьын-
дадыр. Амма щяр дюврцн бир тяляби вар. Инди дювр айрыдыр, амма кечмиш 
дювр, 50 ил бундан габаг айры иди. О дюврдя Ямращ булаьындан чох 
сяняткарлар su ичиб. Мяним ня гядяр айры йолум да олса (hярямизин айры-
айры йолларымыз вар, мян сонра айрылдым юзцм-юзцмдян), oнун бцнювряси 
башлайыр ашыг Ямращдан. Бцтцн устадлара Aллащ рящмят елясин. Ямращ 
щаггында йазмышам: 

 

Мяним бу сянятя йазыьым эялир,  
Сянятдя Ямращсыз галды бу дцнйа. 

 

- Устад, эюзял дединиз. Борчалы ашыг мяктябиндян, Ямращдан 
данышдыныз. 

- Чцнки ашыг эюрдцйцнц чаьырар. Устадыmа бюйцк щюрмятим олдуьу 
цчцн чохуну ондан данıшдым. Галды ки, Борчалы ашыг мяктябиня, бунун 
тарихи чох узаглара эедиб чатыр. Еля бирбаша Баба Шенникдян башлайыр. 
Ашыг Шенник, Гарани, Изани, Цммани, Идракы - бунларын щамысы классик 
ашыгларымыздыр. Адлы-санлы шаирляримиз олуб, классик шаирляримиз олуб, 
ашыгларымыз ися Баба  Шенникдян башлайыр. Шенникдян ягдям də олубдур 
ашыгларымыз, беля йцксяк сявиййядя йох. Елин хейир ишлярини, сюзлц-
сющбятли мяълислярини худмани йола салан сяняткарларымыз да олуб. Йяни 
ашыглыг сяняти, щансы елдя-обада варса, онун тарихи вар, bu тарих чох 
узаглардан эялир. О ъцмлядян Борчалы мяктяби она эюря йцксякдядир ки, 
чох сцрятля, ъяряйан сцряти иля инкишаф еляйиб, щягигятя уйьун инкишаф еля-
йиб, щям мювщумата баьланыб, йяни щягигятя баьланыб, щям дя елмя, 
грамматикайа баьланыб. Билирсиниз, мювщуматы да елм дилиндян изащ 
елясян, о, инсанлара даща тез тялгин олар, елядирми? Мясялян, бири вар ки, 
ашыглыг сянятини иъра еляйясян юз дилиндя. Беля бир сензура вар иди, 
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империйа дюврцндя, sензурадан чыхмамыш сюзц охумамалысан. Щягигят-
дян бир шей демямялисян вя саир, бу мялум шейдир. Инди азадлыгдыр. Мян 
о сензуранын вахтында да щягигятдян демишям.  

- Бяли, “Ашıг Гяриб” дастанында.  
- “Ашыг Гяриб”дя Aллащымы да чаьырмышам, пейьямбярими дя чаьыр-

мышам, имамлары да чаьырмышам, евлийалары да, елядирми?  
- Бяли, бяли.  
- Еля дя чох чякинибляр кi, бу касет эетмяйяъяк. Демишям, апар, 

мяня верян щагдырса, о эедяъяк, еля дя эетди, эюрдцнцзмц?  
- Устад, Дядя Ямращ саьлыьында Борчалыда  70-дян чох щаванын ол-

дуьуну гейд едирди. Щамысыны да эюзял чалырды. Щазырда бир нечя ашыг, 
еля юзцнцз дя бир нечя щава йарадыбсыныз. Демяли, 80-я йахын щава ола 
биляр.  

- Бяли вар.  
- Еля щавалар да вар, гядим щавалар, йаддан чыхыб, силиниб. Üмумий-

йятля, Борчалыда  олан щавалар няинки Азярбайъанда, щеч йердя йохдур.  
-Щеч йердя йохдур. О барядя мян сизя мялумат верярям, язизим, 

Мирзя мцяллим, адын да эюзялдир, юзцн дя эюзял оьлансан, зящмяткеш-
сян, халгын сянятини, миллятимизин сянятини йашатмаьа чох ъясарятля ъан 
атырсан. Аллащ сизя узун юмцр версин, хошбяхтлик версин. Демяли, щавалара 
эялдикдя, мцасир дюврдя мяним йарадыъылыьымда хейли щава вардыр. 
Бурда бир шейи дейим сизя, мараглы олсун. Кямаляддин адлы бир няфяр 
Тцркийядян эялмишди. Тцркийянин щансы шящяриндян олдуьуну дейя бил-
мярям. Йадымдадыр, 1978-1979-ъу илляр оларды. Мяня еля эялир ки, шаир 
Зялимхан Йагуб да орада иди. Бакыда мещманханада галрдым. Зялим-
хан эялди, мяня деди ки, Кямаляддин бяй сизи ахтарыр. Еля дя танышдыг, 
мян олмушам 14-ъц мяртябядя, о ися 13-ъц мяртябядя, амма отаг-
ларымыз ейни. Орда демишям ки, буйурун мяним отаьыма, эялибляр. Юз 
ханымы иля эялди. Цч няфяр дя биздян ялавя эялиб яйляшибляр. Бири дя шаир 
Зялимхан  олуб, мяня дейиб, бир аз сющбят ейля, классик ашыгларымыздан, 
кющня устад ашыгларымыздан, Ялясэярдян, Хястя Гасымдан, ашыг Алыдан, 
Гурбанидян, ашыг Шенникдян. Бир касетiн долмасына аз галырды. Деди, ус-
тад, мян истяйирям ки, Баба Шенник кими, Дядя Ялясэяр кими бядащятян 
дейясиниз, мясялян, бу эялишимизи сюз иля дейясиниз. Сюзля гаршылайасыныз, 
бядащятян. Эюрдцм бу мяни сынайыр. Дедим, баш цстя. О, апаратыны 
дцзялдиб, эедиб яйляшяня гядяр мян шерин биринъи бяндини щазыр ейлядим. 
Бири щазыр олду, сонра бир-биринин архасынъа юз-юзцня эялди. Ахыр бянди 
беля тамамладым:  

 

Инди будур, бяклядийим, бякдийим,  
Кяклик кими щяр ешгиня сякдийим,  
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Узун илляр щясрятини чякдийим  
Кямаляддин  маралыннан эялибди.   
 

Ханымы да йанында отурмушду, галхды, гуъаглашдыг, юпцшдцк. Деди, 
устад, 15 илдир мян Алмаnийада ишляйирям, журналистям. 20 гатар шерими  
апарды ки, Алманийада чап етдиряъям. Оннан бяри тяяссцфляр олсун ки, 
эюрцшмядик, даща билмирям ня тящяр олду онун иши. Аллащ онун ишини 
авандына салсын. Яэяр саьдырса, Aллащ ъаныны саь ейлясин, узун юмцр 
версин она.  

- Саь  олун, устад, тцрк дцнйасында устад Камандар бюйцк бир си-
мадыр, Борчалыда йанан бир чырагдыр. Сюз чыраьы, сянят чыраьы. Вя бурда 

йанан чыраг бцтцн тцркцн саз-сюз дцнйасына ишıг салыр.  
- Мяним арзум одур ки, сюзцнцз мийани-кялам, mяним арзум одур 

ки, Aллащ гойса, Aллащ гисмят елясин, тцрк дцнйасына гядям басым. Онун 
телевизийа каналларында чыхышлар едим. Орда мяшщур ашыгларла эюрцшцм, 
онларла бирэя консертляр верим. Ашыглыг сяняти белядир. Мцштяряк 
эедясян, эялясяn, щяйат белядир. Пейьямбяр ялейсяламın бир сюзц вар ки, 
щяр алим, щяр сяняткар бешикдян гября кими юйрянмялидир. Гой 
юйрянсинляр сяняткарлар. Мяндян чохлу-чохлу саламларымы, хейир-дуала-
рымы апарыб тцрк халгына чатдырасан, ашыгларына, сяняткарларына чатдырасан. 
Онлары юпцрям, баьрыма басырам. Ъансаьлыьы, узун юмцр арзулайырам 
онлара. Бир дя Aллащ онлара нейлим-неълим дедиртмясин. О бяланы бир 
даща эюстярмясин. Ахырынъы бяла олсун. (1999-cu ildə Türkiyədə baş 

vermiş zəlzələni nəzərdə tutur – red.)  
 - Саь  олун, устад, чох саь олун. Мцсащибя цчцн дярин 

миннятдарлыьымы билдирирям. Бир даща эюряшянядяк.  
           

       Мцсащибяни апарды: 
 Мирзя МЯММЯДОЬЛУ 

9 sentyabr 1999-cu il.
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SAZIN-SÖZÜN ġƏRBƏTĠ 
 

Aşıq Şərbət Fətiyev 1935-ci ildə Şamaxının cənnətmisallı bir 

diyarında – Talışnuruda, özü də sazın-sözün müqəddəs tutulduğu Aşıq 

Cənnətalı ocağında dünyaya göz açmışdır. Ustadın dediyi kimi, “ağlı söz 

kəsəndən evlərində saz səsi eşidilmiş, dastan-nağıl dinlənilmişdir”. Elə 

ilk ustadı da atası Aşıq Cənnətalı olmuşdur. Bir müddət atasının yanında 

xanəndəlik etmişdir. Nəhayət, 1954-cü ildə atasının xeyir-duası və 

məsləhəti ilə məclislərə ayaq açmışdır. Aşıq Şərbət atasından iyirmidən 

artıq dastan öyrənmiş, dədə aşıqların 100-dən artıq ustadnamələrini 

əzbərləmişdir. O, Şirvanın dədə sənətkarı Aşıq Abbasdan da sənətin 

incəliklərinə aid bir çox mətləbləri mənimsəmiş və ondan da ustad şilləsi 

almışdır.   

Ötən əsrin 50-ci illərində Şirvan aşıq sənətinin zirvələr fəth etmə-

sində Aşıq Şakir, Aşıq Əhməd, Aşıq Barat, Aşıq Məmmədağa, Aşıq 

Xanmusa, Aşıq Xanış, Aşıq Hacalı ilə yanaşı Aşıq Şərbətin də xüsusi 

rolu olmuşdur. Belə ki, cavan aşıq münsiflər tərəfindən mükafata – 

birinci dərəcəli diploma layiq görülüb. Aşıq Şərbətin sonrakı uğuru isə 

Moskvada keçirilən Azərbaycan ongünlüyündə qazandığı “Fəxri Fər-

man” olub. Üç dəfə Azərbaycan aşıqları qurultayının nümayəndəsi olan 

Aşıq Şərbət üç dəfə də festival laureatı adına layiq görülüb.  

Ustad aşıq Şirvanda Aşıq Xanış, Aşıq Əvəz, Aşıq Mahmud kimi 

istedadlı şagirdlər yetirmişdir. Aşıq Şərbət hazırda Şirvan aşıq mühitinin 

canlı salnaməsidir.  

Aşığın yaradıcılığı barədə folklorşünas alimlər və ziyalılar – 

Ə.Cəfərzadə, M.Həkimov, Q.Namazov, E.Məmmədli, V.Yusifli, İ.Etibar 

və başqaları bir çox dəyərli fikirlər söyləmişdir.  

Şirvan aşıq mühiti müxtəlif illərdə müxtəlif ustadlarla təmsil 

olunmuşdur. XVI əsrdə Boyat Abbas, XVII əsrdə Dostu Şirvani, Saleh 
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Şirazi, XVIII əsrdə Aşıq Rüstəm, Aşıq Sadıq, XIX əsrdə Aşıq İslam, 

Aşıq İbrahim, XX əsrin birinci rübündə Aşıq Bilal, Aşıq Mürsəl, XX 

əsrin ortalarında Aşıq Abbas, Aşıq Qurbanxan, Aşıq Əhməd, Aşıq Pənah. 

Bu gün isə Şirvan aşıq mühiti ustad kimi Aşıq Şərbətlə təmsil olunur.  

Şirvan aşıq mühitinin klassik dastan və saz havalarına dərindən 

bələd olan Aşıq Şərbət həm də yaradıcı aşıqdır. Onun şeirlərinin az bir 

qismi ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq rayon qəzetində, eləcə də 

Respublika mətbuatında işıq üzü görmüşdür. Onun şeirlərinin başqa bir 

qismi ilk dəfə 1999-cu ildə “Şərbətin sazı, Şamaxının yazı” adlı kitabında 

çap olunmuşdur. Aşığın şeirlərinin böyük bir hissəsi hələ onun şəxsi 

arxivindədir. 

Ustad aşıq xalq şeirinin demək olar ki, bütün növlərində - qoşma, 

gəraylı, təcnis, müxəmməs, qıfılbənd və s. qələmini sınamış və maraqlı 

əsərlər yaratmışdır. Söz və poeziya ənənələri ilə zəngin olan Şirvan aşıq 

mühiti Şərbəti uşaqlıqdan ağuşuna almışdır. Şirvanın füsunkar, allı-güllü 

təbiəti, başı qarlı uca dağları, quşqonmaz qayaları, laləli-nərgizli 

ormanları, saf təbiəti, buz bulaqları aşığın təbini coşdurur. Həmin 

coşqudan Şirvanda olan istəklər, sevgilər misralaşır:  

 

“Pirqulu” meşəsin seyrə dalıram, 

Avaxıl üstünü duman alanda.  

“Cəngi” meşəsində qonaq qalanda, 

Təbiətin dəyər min cana, Şirvan.  
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Böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov vaxtilə demişdir: “Aşıq, ifaçılıq 

məharətini sxolastik mühitdə öyrənmir: ona təmiz hava, yaşıl çəmən, çöl 

çiçəklərinin ətri, uca dağın geniş yamacları, quşların cəh-cəhi, çayların 

şırıltısı ilham gətirir”. Ustad Şərbətin təbini coşduran, sazını dilləndirən, 

sazanə ovxara salan da elə Şirvan torpağının yaratdığı möcüzələrdir. Aşıq 

Şərbətin poeziyasında aparıcı mövzulardan biri də təbiət möcüzələrinin 

tərənnümüdür. Aşığı bu mövzuya müraciət etməyə vadar edən onun 

böyüyüb boya-başa çatdığı Talışnuru kəndinin füsunkar təbiətinin onun 

uşaq qəlbinə vurduğu naxışlardır. Aşığa görə bütün sağalmaz dərdlərin 

dərmanı ancaq təbiət, onun gülü-çiçəyidir: 

 

Cənnətə çevrilib doğma diyarım,  

Təbiət olubdur loğmanın mənim.  

 

- deyən aşıq ömrü boyu loğman misallı təbiəti hər fəsildə gəzməyi, seyr 

etməyi özünə artıq adət etmişdir: 

 

Bahar fəsli, bülbül dəmi, gül dəmi,  

Cığırların özündə gör Şərbəti.  

Güllü yaylaq el-obanın məskəni, 

“Qızmeydan”ın düzündə gör Şərbəti.  

 

Aşığın yaradıcılığında bu diyarın istedadlı, elin-obanın adı ilə fərəh 

duyduğu övladları xüsusi istək və məhəbbətlə anılır, yad edilir:    

 

Aşıq Məmmədağa çaldı öz sazın, 

El-oba dinlədi şirin avazın.  

Aşıq İbrahimin, Aşıq Abbasın 

Hər sözü-söhbəti Şamaxıdadır.       

 

Aşıq Şərbətin yaradıcılığında onun ustadnamələri xüsusi yer tutur. 

Aşığın klassik ənənəyə söykənən belə şeirləri ulularımızın min illik 

təcrübələri, keçdiyi real həyat həqiqətləri, ümidləri, nəsihətləri üzərində 

olmuşdur. Dədə Qorquddan başlayaraq üzü bəri dədə ozanlar, aşıqlar 

hamısı öz tövsiyələrini bu şeir forması ilə bəyan etmişlər. Şirvan aşıq 

mühitinin klassik ənənələrinə həmişə sadiq olan Aşıq Şərbət də eləcə:  

 

Lazım olmaz qürbət heç bir insana,  

Vətən düşər yada, bir də ki, ana.  



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 84 

Aşıq Şərbət dözməyəndə hicrana,  

“Yanıq Kərəmi”ni çalsa yaxşıdır.  

 

Aşıq Şərbətin yaradıcılığında gözəl-göyçək, tər buxaqlı, qönçə 

yanaqlı, onu yüz naz-qəmzə ilə bihuş edən, bəzən də “boş bəhanə ilə 

ondan küsən gözəllərin mədhi” də xüsusi yer tutur. O, belə səpkili şeir-

lərində özünün səmimiyyəti, hisslərinin coşqunluğunu, həqiqiliyini po-

etik boyalarla verə bilmişdir: 

 

Başına döndüyüm gülərüzlü pəri,  

Söylə, mehribanım, nədən küsmüsən?  

Razısanmı gözüm tökə qanlı yaş?  

Üzüldü bu canım, nədən küsmüsən?  

 

Aşıq Şərbət öz torpağına, elinə bağlı bir sənətkardır. Onun şeirlə-

rinin bir çoxunda ana torpaq, yurd yeri, təbiət mənzərələrinin təsviri mü-

hüm yer tutur. Aşığın bir çox şeirlərində Babadağ, Zəngəzur dağı, Yə-

hərcə, Şahdağ yaylağı, Pirqulu, Cəngi meşələri, Küdri düzü, Qobustan 

ərazisinin ətri-rayihəsi duyulur, bu cənnət misallı yerlər xüsusi zövqlə 

nəğmə kökündə ifadə olunur: 

 

Pirqulu, Cəngiyə düşərsə yolun,  

Dağlar, təpələrdir həm sağım, solum.  

Yol qırağı bitən ağacın, kolun 

Yarpağından soruş, gülündən soruş.  

 

Bu poeziyada onun gənclik dövründən gəzib dolaşdığı dağların, 

gəzdiyi meşələrin, yaylaqların, ünsiyyətdə olduğu insanların, dərs aldığı 

ustadların vəsiyyətləri, onun ağlını başdan alan gözəllərin tərifi 

verilmişdir. Bu poeziya da Şirvan aşıq mühitində özünəməxsus iz 

qoymuşdur.   

 Aşıq Şərbət altmış ilə yaxındır ki, sinəsində telli saz, dilində 

ustadların sözü, qəlbində sənətə olan böyük istəklə Şirvan elini dolaşır, 

məclislərdə klassik dastanları özünəməxsus tərzdə, ustalıqla ifa edir.  
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Müsahibə 

 

  

 

 “AġIĞIN USTADA  

QULLUQ ETMƏSĠ 

 VACĠB ġƏRTDĠR” 
 

 
Müsahibimiz Azərbaycanın Əməkdar 

mədəniyyət iĢçisi, Prezident təqaüdçüsü, 

AAB Ġdarə heyətinin üzvü, aĢıq Ġsfəndiyar 

Rüstəmovdur. 

 

 

- Ustad, gəlin söhbətimizə ənənəvi 

bir sualla baĢlayaq. Necə oldu ki, bu 

sənətə gəldiniz? 

- Mənim atam aşıq idi, onun ustadı Dərələyəz mahalından olan aşıq 

Məhəmməd olub. Evimizdən həmişə saz səsi gəlib. Beş il atamdan bu 

sənətin sirlərini öyrənmişəm.  

-  Sizin kamil sənətkar kimi yetiĢməyinizdə atanızdan baĢqa da 

kimlərinsə rolu, təsiri olubmu?  
- Bayaq da qeyd etdiyim kimi, bu sənətin sirlərini beş il atam Ədildən öyrən-

mişəm.  Sonradan mənim də  aşıq Məhəmməddən də öyrəndiklərim az olmayıb.  

Mən toylara getməyə o qədər də meylli olmamışam, sənətin incəliklə-

rini öyrənmiş, rayon və respublika səviyyəli müxtəlif tədbirlərdə, mü-

sabiqə və festivallarda iştirak etmişəm. Bu gün 40-a yaxın dastan bilirəm.  

1958-ci ildə iştirak etdiyim festivalda diplom və döş nişanı ilə təltif olun-

dum. Bundan sonra aşıqlarla birgə fəaliyyətə başladım,  cavan aşıqları öz 

ətrafıma topladım. Fikirləşdim ki, tək əldən səs çıxmaz və 1964-cü ildə  

Gədəbəy Mədəniyyət evinin nəzdində 9 nəfərdən ibarət ansambl yarat-

dım. 1975-1977-ci illərdə 3 turdan ibarət ümumittifaq festivalı keçirildi 

və biz – həmin o 9 nəfər hər 3 turda uğurla iştirak edərək qızıl medala 

layiq görüldük. O illərdə ansambla rəhbərliyimə, yaxşı təşkilatçılığıma 

görə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanına layiq görüldüm. 

- Müasir dövrümüzdə ustad aĢıqlarımız barmaqla sayılacaq 

qədər azdır və onlardan biri də sizsiniz. Heç Ģübhəsiz, özünüz də 
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böyük ustadlar görmüĢ, onlarla birgə el Ģənliklərində çıxıĢ etmisiniz. 

Kimləri xatırlayırsınız o aĢıqlardan?  
- Biz daha çox Göyçə aşıqlarından bəhrələnmişik. Mən özüm çox 

böyük aşıqları – Aşıq Yunusu, Oruc Əhmədovu, Cilli Müseyibi, Aşıq 

Ağayarı tanıyırdım, Balamərzəli Aşıq Hüseyn atamla dost idi, tez-tez 

bizə gəlib-gedərdi. 

- Bu aĢıqların da sizin yetiĢməyinizdə bir təsiri olubmu?  

- Bilirsən, məndə hələ cavanlıqdan bir xasiyyət var: Əgər bir hava-

nı, bir şeiri, onun oxunuş qaydasını yaxşı bilmirdimsə, onlardan öyrənir-

dim. Mənim atam da çox güclü aşıq olub və  evimizdə də bir çox aşıqlar  

qonağımız olublar.  Cilli aşıq Müseyib çox havacatlı aşıq idi. Mən aşıq 

Müseyibin oxuduğu “Qaragöz”ü çox gözəl oxuyurdum. Bir dəfə aşıq 

Müseyib mənim bu ifamı eşidəndə ağladı. Soruşdum ki, ay Müseyib da-

yı, niyə ağlayırsan? Cavab verdi ki, ay bala, mən şəyird yetirməmişdim, 

ancaq indi sənin bu ifanı eşidəndən sonra hesab edirəm ki, mən yaşayacam.  

- Bəs ustad-Ģəyird ənənəsi bu gün  nə yerdədi?     
- Yaxşı vəziyyətdə deyil. Bu gün beş-üç hava və elə bir o qədər də 

şeir bilən  əlinə bir saz və mikrofon da götürüb meydana atılır ki, mən də 

aşığam. Mən həmişə demişəm ki, ustad görməyən aşıq  ola bilməz. 

Aşıq sənətinin gücü çoxdur, gərək onun bütün imkanlarından istifadə 

etməyə çalışasan. Məsələn, atam mənə Qurbaninin, Aşıq Ələsgərin, yaxud di-

gər bir klassik aşığın şeirini öyrədəndə onu təhlil edir, hər misrada nə dediyini 

bütün incəliklərinə qədər başa salırdı. Bu gün ustad-şəyird münasibətləri 

demək olar ki, yox dərəcəsindədir, ustaddan dərs almağa meyl  göstərilmir. 

Doğrudur, burada zəmanənin yaratdığı  problemlər də az deyil. Amma bu 

sənətə gələnlər çalışmalıdır ki, ustadların sinəsində olanları öyrənsinlər.  

 Düzdür, bu gün çoxlu sayda saz dərnəkləri və musiqi məktəblərində 

saz sinifləri fəaliyyət göstərir. Amma burada daha çox saz çalmağı öyrə-

dirlər. Bir anlığa diqqət yetirək, tar çalan xanəndə deyil ki? Bu da onun 

kimi bir şeydir. Aşıq olmaq üçün də təkcə saz çalmaq kifayət deyildır. 

Aşıq klassik aşıqların sözlərini öyrənib oxumalı, qıfılbənd, təcnis, mü-

xəmməs, ayaqlı təcnisi, qaravəlli və s. bilməlidir. Eyni zamanda aşığın səhnə 

və geyim mədəniyyəti də yerində olmalıdır. Aşıq daim öyrənməlidir.   

- Bəs əsl aĢıq yetiĢdirməyin yolu nədir?  

- Bayaq da qeyd etdiyim kimi, sazda çalmağı bacarmaq hələ aşıq 

olmaq demək deyildir. Bu sənətə meyli olanlara sazda çalmağı öyrətmək-

lə yanaşı, səsi olanlara oxumağı, aşıqlığın bütün incəliklərini öyrətmək 

lazımdır. Musiqi məktəbində təhsil almaqla yanaşı mütləq kamil ustad-

dan da dərs almaq lazımdır. 
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ġəkildə: AĢıq Ġsfəndiyar və  Gədəbəy aĢıqlarndan bir qrup. 

 

- Son illərdə aĢıq sənətinə göstərilən qayğı barədə nə deyərdiniz? 

- Hələ 1969-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinə 

gələndən sonra mədəniyyətə, ədəbiyyata, incəsənətə, xüsusilə də aşıq 

sənətinə qayğı artdı. Yaxşı yadımdadır, respublika səviyyəli möhtəşəm 

tədbirlərdə digər incəsənət ustaları ilə yanaşı biz aşıqlar da çıxış edərdik 

və tədbirdən somra Heydər Əliyev səhnə arxasında sənət adamları ilə 

görüşüb səmimi söhbət edər, dəyərli tövsiyələrini verərdi. Belə görüşlərin 

birindən sonra məhz onun göstərişi ilə ansamblımıza “Xalq aşıqları” sta-

tusu verildi, bununla da dövlət tərəfindən maliyyə təminatımız oldu. 

Rəhbərlik etdiyim ansamblla bir çox tədbirlərdə iştirak edir, xarici ölkə-

lərə - Türkiyəyə, Qazaxıstana, Özbəkistana, İrana və s. qastrol səfərlərinə 

gedir və hər yerdən də qələbə ilə qayıdırdıq. Sonralar ansamblın 

üzvlərindən rəhmətə gedənlər oldu və mən ansamblı cavanlaşdırdım. 

Hal-hazırda ansamblın 17 nəfər üzvü var və çox yaxşı fəaliyyət göstərir. 

- Ulu öndərimizin aĢıq sənətinə, Gədəbəy aĢıqlarına qayğı və diq-

qətindən danıĢdınız. Hal-hazırda da xalqımızın bu ölməz sənətinə dövlət 

səviyyəsində böyük qayğı göstərilir. Elə Gədəbəy rayonunda tikilməkdə 

olan “AĢıq Musiqi məktəbi” də dediklərimizin bariz nümunəsidir. 

- Doğru buyurursunuz, ulu öndər Heydər Əliyevin davamçısı hör-

mətli prezidentimiz İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Gədəbəyə 

səfərində biz aşıqlarla da görüşdü. Elə bu görüş zamanı da göstəriş verdi 

ki, Gədəbəydə ayrıca Aşıq musiqi məktəbi tikilsin. İndi artıq bu iş başa 

çatmaq üzrədir, son tamamlama işləri gedir. Yaxın zamanlarda sənətse-

vərlərin ixtiyarına veriləcək.  
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ġəkildə: Gədəbəydə tikintisi tamamlanmaq üzrə olan AĢıq musiqi məktəbi 

 

Gədəbəydə aşıq sənətinə həmişə olduğu kimi, bu gün də böyük maraq 

var. Ümidvaram ki, bu məktəb istifadəyə veriləndən sonra bu sənəti yeni-

yetmə və gənclərə daha yaxşı, böyük həvəslə öyrətmək üçün qarşımızda 

geniş imkanlar açılacaq. Burada sözün əsl mənasında bir aşıq məktəbi ya-

radacağıq. Bu məktəb aşıq sənətinin bütün ənənələrini davam etdirəcək.   

Allah dövlətimizin bayrağını hər zaman uca eləsin. Son illərdə aşıq 

sənətinə, aşıqlara dövlətin qayğısı göz önündədir. Elə Aşıqların V Qurul-

tayında Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun AAB-yə sədr seçilməsi və bundan 

sonra bu qurumun fəaliyyətinin yenidən bərpa olunaraq geniş vüsət al-

ması da bu qayğının təzahürüdür. İnşallah, inanıram ki, bu sənət daha da 

inkişaf edəcəkdir. 

- Bu gün televiziya kanallarında aĢıq sənəti ilə bağlı yayım-

lanan veriliĢlərin səviyyəsi sizi qane edirmi?  

-  Yox, çox zaman qane eləmir. Verilişləri bu sahədə daha çox təcrü-

bəsi olanlar aparmalıdır. Belə verilişlərə başdansovdu yanaşmaq olmaz. 

Havaların düzgün çalınması, dastanların öyrənilməsi məsələlərinə geniş 

yer verilməlidir. Belə verilişlərdə kamil ustad olmalıdır. 

- AĢıq olmaq istəyənlər üçün hansı üç vacib Ģərti qeyd edər-

diniz ki, bu sənətə gələnlər mütləq onlara mütləq əməl etməlidir?  

Ən birincisi ustad-şəyird münasibətindən yaranan, qidalanan tərbiyəsi 

olmalı, özündən böyüyün yolunu gözləməlidi. İkincisi, daim öz biliyini 

artırmalı, məclisə çıxanda hazır  olmalıdır. Üçüncüsü, aşıq yekəxana, 

ədəbaz olmamalı, xalq arasında ədəb-ərkanı, ağır təbiəti ilə fərqlənməli, 

böyüklərə qarşı hörmət göstərməli, özündən yaşlı aşıqlara hər zaman 

sayğılı olmalıdır.Yəni, birinci, aşığın tərbiyəsi, ikinci, biliyi və üçüncü, 

ustada qulluq etməsi vacib şərtdir. Mən belə düşünürəm.  

- Maraqlı müsahibəyə görə təĢəkkür edirik. 

 

Müsahibəni apardı: M.Nəbioğlu 
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Araz Yaquboğlu 

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı 

 

 

 

 

EL  ġAĠRĠ  QƏMGĠN  FƏZĠ 
  

Göyçə mahalında, eləcə də digər bölgələrdə aşıq yaradıcılığının 

inkişafında el şairlərinin də xidməti az deyil. Belə üslubda şeir yazan 

şairlərə bəzən haqlı olaraq saz şairləri də deyirlər. Bu barədə tədqiqatçı 

İslam Ələsgərin mülahizəsi maraqlıdır. O yazır: «Göyçədə aşıq sənətinin, 

aşıq şeirinin inkişafı bu bölgədə yaşamış bir sıra el şairlərinin 

yaradıcılıqlarına da qüvvətli təsir göstərmişdir. Aşıqlar оnların qiymətli 

şeirlərini məclislərdə охumaqla, müəllifini şöhrətləndirmiş, yeni-yeni 

əsərlər yaratmağa оlan həvəslərini daha da artırmışlar.»
1
 

Elin, obanın sevimli ağsaqqalı, şairi Kərimоv Fəzi Məşədi Qasım 

оğlu 1914-cü ildə Göyçə mahalınının Daşkənd kəndində anadan оlub. 

Atası Məşədi Qasım (1863-1921) Göyçə mahalında çох hörmətli, adlı-

sanlı şəхsiyyətlərdən biri olmuş, eyni zamanda 1918-ci ildə erməni daş-

naklarının hücumlarına qarşı хalqı səfərbər edən başbilən kişilərdən оl-

muşdur. 

Məşədi Qasım Göyçə mahalındakı döyüşlərdən sоnra ailəsi ilə bir-

likdə Qarabağa gəlmiş, Laçınlı Sultan bəyin silahdaşı оlmuş və erməni 

millətçilərinə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşmuşdur. O, sərrast atıcı kimi 

1919-cu ildə Qarabağda baş verən mart hadisələrində xüsusən fəallıq 

göstərmişdir. Bir il Sultan bəy tərəfindən оnun adına verilmiş Ağdamın 

Qasımlı kəndində yaşadıqdan sоnra 1921-ci ildə оrada vəfat etmiş və 

оrada da dəfn оlunmuşdur. Fəzi atasını itirdikdən sonra Məşədi Qasımın 

uşaqlarını qardaşı Kərbəlayi Əmrah dоğma ata-baba yurdu Göyçəyə 

aparmışdır. 

Qəmgin Fəzi Aşıq Ələsgər оcağı ilə, xüsusən də Aşıq Nəcəf, Aşıq 

Talıb, Aşıq Musa və Bilal Məmmədovla dоstluq etmişdir. Hətta onun bu 

adı çəkilən adamlarla qоhumluğu da var. Belə ki, Fəzinin qardaşı 

Sayadın (1905-1955) həyat yoldaşı Alməmmədlər nəslinin qızıdır. Bu 

                                                 
1
 İslam Ələsgər. «Sazlı-sözlü Göyçə». Bakı, «Azərnəşr», 1999. səh.13. 
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ailəvi dostluq və doğmalıq hələ Aşıq Ələsgərin özü ilə Məşədi Qasımın 

çox yaxın dostluğundan qaynaqlanırdı. 

Fəzi 1941-ci ildə Böyük Vətən Müha-

ribəsinə getmiş, müharibədə tоpçu kоmandiri 

оlmuş, оrden və medallarla təltif оlunmuşdur. 

O, 1944-cü ildə müharibədən yaralı qayıtmış-

dır. 1953-cü ildə bir çох göyçəlilər kimi о da 

Bərdədə məskunlaşmalı оlub. Üç оğlunun 

vaхtsız vəfatı, оğlu Yasifin Qarabağda 

(22.08.1992) şəhid оlması ilə əlaqədar «Qəm-

gin» təхəllüsü ilə şeirlər yazıb. 

Fəzi Məşədi Qasım оğlu uzun müddət 

kоlхоz sədri, sоvet sədri, ferma müdiri və 

başqa rəhbər vəzifələrdə işləmiş, el arasında böyük hörmət sahibi оlan 

ağsaqqallardan оlmuşdur. El şairi 25 sentyabr 2000-ci ildə Bərdə rayо-

nunun Yeni Daşkənd kəndində vəfat etmişdir. Müdrik el ağsaqqalı, 

məclislərin yaraşığı Fəzi kişi Yeni Daşkənd kənd qəbiristanlığında dəfn 

olunmuşdur. 

1996-cı ildə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi «Qızıl Şərq» mətbə-

əsində Qəmgin Fəzinin «Ağrı dağı» adlı 168 səhifəlik şeirlər kitabını çap 

etdirmişdir. Kitabda müəllifin bütünlüklə yaradıcılığını əhatə edən 125 

qоşması, 12 gəraylısı, 9 divanisi, 6 müхəmməsi, 2 təcnisi, 2 cığalı təcnisi, 

4 deyişməsi, 1 məsnəvisi və 1 dastanı çap оlunmuşdur. Kitab tərtibat 

baхımından qüsurlu hazırlanıb çap edilmişdir. Adətən şeir kitablarında 

şeirlər ya mövzuya, ya da janrlarına görə qruplaşdırılır. Kitabda şeirlərin 

gəraylı, qоşma, təcnis, divani, müхəmməs, deyişmə kimi bölmələrə 

ayrılması daha məqsədəuyğun оlardı. Belə оlsaydı охucular və 

tədqiqatçılar üçün də kitab sadə, oxunaqlı və dəyərli оlardı. Sözü gedən 

kitabda isə müəllifin cəmi 4 təcnisinin оlmasına baхmayaraq оnlar başqa-

başqa səhifələrdə (29, 32, 56, 94) verilmişdir. Belə çatışmazlıqlar kitabda 

öz əksini tapmışdır. 

«Göyçə aşıq məktəbi» kitabının müəllifi Tərlan Göyçəli Qəmgin 

Fəzinin həyatı və yaradıcılığı haqqında yazır: «Qəmgin təхəllüsü ilə 

yazıb-yaradan Fəzi Qasım оğlu haqq, dilək adamı, din, təriqət yоlçu-

sudur. Qəlbindən Allah eşqi, dilindən haqq duası əskilmir. Hər an ulu ya-

radana sitayiş, dərin etiqad, haqqa inam, insanlığa mərhəmət, halallıq, 

хeyirхahlıq şeirlərinin ana хəttini təşkil edir. Yaradıcılığının çоxunu 

dərin, hikmətli ustadnamələr, dini səpgili şeirlər, bağlamalar, təcnislər, 

təхmislər təşkil edən Qəmgin Fəzinin şeirləri məna və məzmununa görə 

insanlığı kamilliyə səsləyən, hikmət dərslərini andıran həyat 
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həqiqətləridir»
1
. Tərlan хanım həmçinin el şairinin «Getdi» rədifli 

qоşmasını və «Gəl» rədifli divanisini də kitabda çap etdirmişdir. 

Bu sətirlərin müəllifinin «Bir kökün budaqları» və «Daşkənd 

aşıqları və şairləri» adlı kitablarında el şairi Qəmgin Fəzinin həyat və 

yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Belə ki, göstərilən 

birinci kitabda «Daşkənd» gəraylısı, «Məndədi», «Dünyada», 

«Görərsən», «Bilmədim», «Yadıma düşdü», «Gərək», «Qəbrim üstə», 

«Оğul» rədifli qоşmaları, «Gördüm» müхəmməsi və «Necədir-Оlur» 

deyişməsi оlmaqla 11 şeiri,
2
 ikinci kitabda isə “Deyirlər”, “Göyçə”, 

“Getdi” qоşmaları, “Minə dağında” təcnisi, “Danışaq” divanisi, 

“Gərəkdi” müхəmməsi və “Оlarmı-Оldu”, “Gəlibdi” deyişmələri оlmaqla 

8 şeiri çap оlunmuşdur.
3
 

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı Qədir Aslan Qəmgin Fəzinin “Ağrı 

dağı” adlı kitabına yazdığı “Şair ağsaqqal” sərlövhəli müqqədiməsində 

yazır: “Fəzi Qəmginin gəraylı, qоşma, müхəmməs və s. şeirlərində dərin 

hikmət, həyat həqiqətləri, sabaha inam vardır. Elə buna görə də оnu söz 

sərrafı sanırıq. Qəmgin Fəzi el ağsaqqalı, şeir, sənət fədaisidir. Оnun 

şeirlərinin çохunda Göyçə mövzusu geniş yer tutur. Basarkeçərin 

görkəmli yerləri adbaad göstərilir. Elə bil bir anlığa özünü Keytidə, Sarı 

yerdə, Göyçə gölünün sahillərində hiss edirsən”.
4
 

 

Göyçənin tərifini, 

Dеməyə ustаd gərəkdi. 

«Kеyti»dən, «Sаrınər»ə, 

Dеyə аdbааd gərəkdi. 

Göyçə yох göyçək dеməyə, 

Təzədən bir аd gərəkdi. 

Kеçmişini yаdа sаlsаq, 

Çəkəsən imdаd gərəkdi. 

Qurtаrmаğа yаd zəncirdən, 

Hünərli övlаd gərəkdi. 

 

El şairi Qəmgin Fəzinin həyatı və yaradıcılığı haqqında Sərraf 

Şiruyənin “Hər görüş bir хatirədir” kitabında da ətraflı məlumat verilmiş-

dir. Sərraf Şiruyə Qəmgin Fəzinin şeirlərində dini mövzularının 

                                                 
1
 Tərlаn Göyçəli. «Göyçə аşıq məktəbi», Bаkı, «Göytürk», 1998. səh.182-184. 

2
 Аrаz Yаqubоğlu. «Bir kökün budаqlаrı», Bаkı, «Nurlаn», 2006. səh.29-42. 

3
 Аrаz Yаqubоğlu. «Dаşkənd аşıqlаrı вə şаirləri», Bаkı, «Nurlаn», 2008. səh.52-59. 

4
 Qədir Аslаn. «Şаir аğsаqqаl», Qəmgin Fəzi. «Аğrı dаğı», Bаkı, «Аzərbаycаn Tərcümə 

Mərkəzi», 1996. səh.4. 
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çохluğundan bəhs edərkən yazır: “Fəzi Məşədi Qasım оğlu Kərimоv 

(Qəmgin Fəzi) atamla əmizadədirlər. Babaları qardaşdır. Atamla çох 

yaхın dоst оlub, çох şeirləşiblər. Atamdan dоqquz yaş kiçikdir. Böyük 

Vətən Müharibəsində tоpçu kоmandiri olan Fəzi sоnradan müхtəlif 

vəzifələrdə işləmiş, ömrünün оrta çağlarında şəriət kitablarına, Qurani-

Kərimi охumağa meyl etmiş və bu da öz təsirini оnun şeir yaradıcılığında 

çох tezliklə biruzə vermişdir”.
1
 

Əvvəlki mənbələrdə də göstərildiyi kimi, hələ uşaqkən Fəzi dini 

məlumatları çох dərin mənimsəmiş və şeirlərində də bunları çох aydın 

şəkildə ifadə etmişdir. 

“Ədəbi İrəvan” almanaxında Qəmgin Fəzinin “Göyçə” qoşmasını 

və “Gərəkdi” müxəmməsini
2
 çap etdirən Əli Vəkil “Aşıqların, şairlərin 

beşiyi” məqaləsində Qəmgin Fəzinin pоeziyası haqqında deyir: “Qəmgin 

Fəzinin şeirləri də çох diqqət cəlb edicidir. Şair xeyirxahlığı, şair 

alicənablığı bu şeirdə öz əksini çох gözəl tapmışdır. 

 

Çох qaçaq, çох quldur səylik eylədi, 

Çохu yохsullara bəylik eylədi. 

Çохu Fəzi kimi eylik eylədi, 

El içində şöhrət, ad aldı getdi.”
3
 

 

Şeirləri dillər əzbəri, öyüd-nəsihətləri qulaqlardan getməyən 

Qəmgin Fəzinin həyat və yaradıcılığı hələ çox araşdırılacaq, haqqında 

çox yazılacaq və onunla bağlı xatirələr heç vaxt unudulmayacaqdır. 

                                                 
1
 Sərrаf Şiruyə. «Hər görüş bir хаtirədir», Bаkı, «Nurlаn», 2007. səh.17. 

2
 «Ədəbi İrəvan-2009» (Almanaх), (toplayıb tərtib edəni: Əli Vəkil), Bakı, «Nurlan», 

2009. səh.33. 
3
 Əli Vəkil. «Aşıqların, şairlərin beşiyi», «Еksprеss» qəzеti, 11 аprеl 2009-cu il. 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 93 

 

QƏMGĠN  FƏZĠ 

 
ЭЮЙЧЯ 

 
Ютцшяндя «Чиля», йетяндя «Боз ай», 
Ня йаман сярт ясир йеллярин, Эюйчя. 
Цч ай зимистанын сярт щавасында, 
Эюзляйяр бащары еллярин, Эюйчя.  
 
Халиг нур веряндя эюйдя эцняшя, 
Боз айдан селлярин ахар енишя. 
Беляйди ки, елдя адят щямишя, 
Совгатыйды илкин эцллярин, Эюйчя. 
 
Еля ки, «Новруз»дан кечирди бир ай, 
Шяфягин салырды йеря Эцняш, Ай. 
Севинъдян синямдя гопурду щарай, 
Фязийям, эцлцрдц чюллярин, Эюйчя. 
  

 

 
 

ЭЕТДИ 
 
Щеч кимся демясин дцнйа мянимди, 
Чох мяним дейянляр, саралды эетди. 
Гойулду мязара беш аршын аьла, 
Цстцнц даш, торпаг, тар алды эетди. 
 
Ат сцрдц мейдана чох султан, чох хан, 
Бир эцндя нечя йол суланды мейдан. 
Чякди гылынъыны, тюкдц нащаг ган, 
Юмцр шамы сюндц, гаралды эетди. 
 
Чох гачаг, чох гулдур сяйлик ейляди, 
Чоху йохсуллара бяйлик ейляди. 
Чоху Фязи кими ейлик ейляди, 
Ел ичиндя шющрят, ад алды эетди. 
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МИНЯ  ДАЬЫНДА 
Тяънис 

 

Мяънун мяням, бу даь мяним лялямди, 
Йетибди щясряти миня, даьында. 
Йад юлкя, гяриблик ханы гул ейляр, 
Щяр кяс кющлянини миня даьында. 
 
Аным иля эцнцм мин айя эетди, 
Зикр етдим дилимдя мин айя эетди. 
Ибращим еля ки, минайя эетди, 
Щяъяр ган аьлады, Миня даьында. 
 
Фязи, дост илгары тярсиня дюндц, 
Йягин бяхтин тахты, тярсиня дюндц. 
Вахт йетишди йюнцн тярсиня дюндц, 
О гара табута миня даьында. 

 
 

БЯРДЯНИН 
 
Йайлаьы «Гарахач», «Сарыйер», «Муров», 
Гыш йатаьы, «Кцр гыраьы» Бярдянин. 
Кюнцлляр охшайыр башдан-айаьа, 
Щяр обасы, щяр оймаьы Бярдянин. 
 
Пайтахты олубду Азярбайъанын, 
Мяканы олубду янбийаларын. 
Мцгяддяс пирлярин, пейьямбярлярин, 
Йаддашында вар сораьы Бярдянин. 
 
Ачыбды гойнунда щяр ъцря эцлляр, 
Эялир сяъдясиня Фязи, нясилляр. 
Итиб эюзляриндян о ганлы илляр, 
Йетишибди эюзял чаьы Бярдянин. 
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Təbrik edirik! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-ci il sentyabrın 15-də Prezident Ġlham Əliyev mə-

dəniyyət iĢçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam 

imzalayıb. AĢıqlardan Ağamurad Ġsrafilov və Ġmamverdi 

Mustafayev  “Əməkdar mədəniyyət iĢçisi” fəxri adına layiq 

görülüb.  

Bu münasibətlə hər iki sənətkarı təbrik edir, yeni-yeni 

yaradıcılıq uğurları  arzulayırıq. 
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SAZIMIZ - SAZBƏNDĠMĠZ 

Musa Nəbioğlu 

 

SAZBƏND BAFƏLĠ 
 

Bəfalı Əli oğlu Adıgö-

zəlov 1959-cu ildə Borçalıda 

– Bolnisi rayonunun Dəllər 

(Muşevan) kəndində sənət-

kar ailəsində anadan olub. 

Burada səkkizillik məktəbi 

bitirib.  

Hələ uşaqlıqdan saza-

sözə böyük maraq göstərən 

Bəfalı aşıq sənətinin sirlərini 

atası Əli kişidən öyrənib. 

Aşıqlıqla yanaşı eldə-obada onu həm də mahir zurnaçı kimi də tanıyırlar. 

Həm sazı, həm də zurnası ilə neçə-neçə toyların, el şənliklərinin 

yaraşığına çevrilib.  

Bu gün isə Bəfalı Adıgözəlov Borçalıda həm də mahir bir sazbənd 

kimi tanınır. Sazbəndliyin sirlərini həmyerlisi aşıq-sazbənd Kövrək 

Murad və onun qardaşı İmdad Sarıyevdən öyrənib. Sazbənd kimi 

müstəqil fəaliyyətə başlamasından 20 ildən artıq vaxt keçir. 

Sənətə gəlişindən danışan Bəfalı belə deyir: “Mən dünyaya göz 

açandan evimizdə saz görmüşəm, necə deyərlər, beşiyimin başında saz 

çalınıb. Rəhmətlik atam aşıq Dəllər Əli məni sazla böyüdüb. Yəni sənət 

butamı atam verib, ilk badəni onun əlindən içmişəm. Üstəlik evimizdə o 

dövrün böyük ustad aşıqlarının çalıb-oxumalarını dinləmişəm. Bir aşıq 

kimi formalaşmağımda əmim aşıq Əhədin, Kamandar Əfəndiyevin, 

Əhməd və Məhəmməd Sadaxlıların, Əmir Saralların, Pərvanə Həsənin və 

Lətif Gəncəlinin əməyi az olmayıb.” 

On yaşından saz çalmağa başlayan Bəfalı hərbi xidmətdən 

qayıtdıqdan sonra qara zurnada çalmağı da öyrənib, məşhur 

zurnaçılardan bu sənətin sirlərini də mənimsəyib.   

Sazbəndliyə gəldikdə isə bunları deyir: “Hər dəfə sazı əlimə alıb 

çaldıqca içimdə bir hiss baş qaldırırdı ki, görəsən nə vaxtsa özümün 

düzəltdiyim sazda çalıb-oxuyacammı. İstəyirdim ki, mən sazın içində 

olum, saz da mənim içimdə. Nəhayət, bir gün bu arzunun işığında üz 

tutdum həmyerlim Kövrək Muradın yanına. Düzü, buna qədər də vaxtım 
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olduqca onun yanına gedir, ürəyimdən keçənləri deməyə cəsarət etməsəm 

də, əlinin işinə baxıb, nəsə götürməyə çalışırdım. Sağ olsun, usta Murad 

da fikrimi razılıqla qarşıladı və beləcə bizim ustad-şəyird münasibətimiz 

başladı”.  

1979-cu ildə ilk dəfə bağladığı cürə sazı qohumlarından birinin 

uşağına bağışlayan, bu gün isə sazbənd kimi 20 illik təcrübəsi olan Bəfalı  

Adıgözəlov saz düzəltməyin vacib şərtlərindən danışarkən belə deyir: 

“Saz düzəltmək üçün istifadə olunan tut və qoz ağacları nə qədər yaşlı 

olsa, bir o qədər yaxşıdır. Tut ağacından 50 sm-lik kötük kəsdikdən sonra 

onu 4 hissəyə bölmək lazımdır ki, tərsini, avandını biləsən. Ağacın gün 

döyən tərəfindən sazın sinəsi üçün istifadə etmək lazımdır. Geridə 

qalanlardan isə qabırğa üçn istifadə etmək olar. Yeri gəlmişkən deyim ki, 

qabırğa düzəltmək üçün mən qaraağac, çinar və gilasdan da istifadə 

etmişəm. Amma onların heç birində əyilmə effekti tut ağacındakı kimi 

olmur. Qoz ağacını isə 1 m. uzunluqda kəsmək lazımdır ki, qurudarkən 

uclarda əmələ gələn çatları kəsib götürdükdən sonra qol düzəltmək üçün 

normal uzunluq qalsın. Sazı düzəldərkən hər bir hissənin ölçülərinə 

diqqət etmək də vacib şərtdir, yəni bunların da öz standartları var. 

Beçə, qol, aşıqlar və sazı beçəyə (beçə qolu çanağa birləşdirən 

hissəyə deyilir) və içəri yamşağa birləşdirən ağac çüylər (mismar əvəzi 

ağacdan düzəldilən hissələr) qoz ağacından olur. Tut ağacından  isə sazın 

çanağı – qabırğalar və sinə düzəldilir. Ana qabırğanın qalınlığı 5 mm. 

olmalıdır, hündürlüyü isə sazın çanağının böyük və ya kiçikliyindən 

asılıdır. Ana sazın ana qabırğasının bir ucda eni 12-14 sm., o biri ucda isə 

4-5 sm. olmalıdır. Bala qabırğalar isə 5-6 sm. enində olsa kifayətdir ”.  

Sazın hissələrini isə usta Bəfalı belə sıralayır: 1. Qabırğa; 2. Beçə 

içəri yamşaq; 3. Ağac çüylər; 4. Çöl yamşaq; 5. Xatabənd qoliçi oyma; 6. 

Sinə (döş); 7. Daraq; 8. Sinə xərək; 9. Baş xərək; 10. Aşıqlar (burma 

qulaqlar); 11. Pərdə; 12. Sim bağı; 13. Sim; 14. Təzənə; 15. Qayış (çiyinə 

keçirmək üçün) bəndləri; 16. Köynək.   

Usta Bəfalı deyir ki, sazın ana, orta və yaxud cürə saz olmasından 

asılı olmayaraq hamısında 9-10 qabırğa olmalıdır. 5 mm-lik taxtalar 4-5 

saat suda qaynadılır ki, onu əymək asan olsun.  Eləcə də çanağın böyük 

və ya kiçikliyindən asılı olaraq beçənin uzunluğu 8 sm. olmalıdır. 

Daraqdan xərəyə və baş xərəkdən aşağı birinci baş pərdəyədək məsafə də 

8 sm. olmalıdır. Şah pərdə isə qolun tən ortasında olur. İstər xatabənd, 

istərsə də adi qolun uzunluğu çanağın ölçüsünə uyğun olmalıdır. Qolun 

baş tərfində aşıqlar (simin bir ucu aşıqlara, digər ucu isə çanağa 

bərkidilmiş darağa bərkidilir) üçün 5; 7; 9 və yaxud 11 deşik açılır. 
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Deşiklərin arası 4 sm. olmalıdır ki, sazı kökləyərkən onları rahat 

fırlatmaq mümkün olsun.  

Xərəklərə gəldikdə isə, onlar sümükdən, buynuzdan, kiçik taxta 

parçasından ya da plastik materialdan hazırlanır.  

Sazın düzəldilməsi texnologiyasından böyük həvəs və peşəkarlıqla 

danışan usta Bəfalı indiyədək 200-dən çox saz bağlayıb. Sifarişlə 

düzəltdiklərindən başqa onlarla sazı da dostlarına, yaxınlarına hədiyyə 

edib. Yeri gəlmişkən, Gürcüstan prezidenti M.Saakaşvili Novruz 

bayramında Marneuliyə gələrək soydaşlarımızla görüşəndə ona hədiyyə 

olunan sazı da Bəfalı düzəldib.  

Bu gün Borçalıda onu tanımayan yoxdur. Kimdən sorusşan əlinin 

işini tərifləyib, yerini nişan verəcək. Hazırda Marneuli şəhərində 

fəaliyyət göstərir. Ustadı Muraddan öyrəndiklərini böyük minnətdarlıq və 

qədirbilənlik hissi ilə qardaşları Pənah və Qəribə, oğlu Elxana öyrədib.  

Bəfalı Adıgözəlov təbi gələndə şeir də yazır. Onun iki şeirini 

oxucularımıza təqdim edirik. 

 

 

 

 

Bəfalı ADIGÖZƏLOV 

 

 

OĞLUMA NƏSĠHƏT 

 

Əzəl Bismillah de, bir “Divani” çal, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

Hər ustad bildiyin etməz xiridar, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

 

Keçəndə “Təcnis”ə ana laylası, 

Bütün dərdlilərə vardı çarası. 

Sazın şah köküdü onun binası, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

 

Götür, el havası - bir “Qaraçı” çal, 

“Kərəmi”, “Dilqəmi”, bir “Turacı” çal, 

Sazı susdurma, çal, bir “Zarıncı” çal, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 
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Yeddi kök öyrədim hələlik sənə, 

Bir gün olar, rəhmət deyərsən mənə. 

Sənətdə düşməynən heç vaxt çətinə, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

 

Girəndə məclisə, sazı qoşa çal, 

Aciz insanları, oğul, başa sal. 

Şəyirdlər öyrədib bərkə-boşa sal, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

 

Atalar sözünün olmaz davası, 

Yetmişdən artıqdır sazın havası. 

Xəstəyə dərmandı şirin avazı, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

 

“Ustad oğlu şəyird olmaz”, bilirsən, 

“Cəngi” üstə düşmən bağrı dəlirsən. 

“Ruhani”də qəm-qüssəni silirsən, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

 

Eşit Bəfalını, aləmə səs sal, 

Özün şöhrət qazan, ellərdə ucal. 

Nəsihət bəsindir, bir “Müxəmməs” çal, 

Öyrən oğul, mənnən gora getməsin. 

  

 

BĠR BAHARSAN 

 

Ürəyində qəm olsa da, 

Sən könlümdə bir baharsan. 

Qəm könlümü çulğasa da, 

Sən könlümdə bir baharsan. 

 

Ömür sənsiz puç olsa da, 

Pünhan sevdaya dalsa da, 

Saçlarıma qar yağsa da, 

Sən könlümdə bir baharsan. 

 

Hicran yeli olur zalım, 

Dindirmə, çaşır xəyalım. 
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Sızıldama, dərdin alım, 

Sən könlümdə bir baharsan. 

 

Axıtma gözün yaşını, 

Sürmələ kirpik-qaşını. 

Kəsdim hər bələn başını, 

Sən könlümdə bir baharsan. 

 

Nələr düşür gör yadıma, 

Yetən yoxdur imdadıma. 

Qoysan çatam muradıma, 

Sən könlümdə bir baharsan. 

 

A dağlarda gəzən Pəri, 

Bafəlinin dil əzbəri, 

Kim dərər qönçə gülləri, 

Sən könlümdə bir baharsan. 
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OZAN DÜNYASINDAN SORAQLAR 

  

Gədəbəydə AĢıq Ələsgər yad olunub 
 
Gədəbəydə Aşıq Ələsgərin 190 illik yubileyi qeyd olunub. Rayon Mə-

dəniyyət Evində keçirilən tədbirdə çıxış edən “Xalq aşığı” ansamblının rəhbəri, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, Prezident təqaüdçüsü İsfəndiyar Rüstəmov Aşıq 

Ələsgərin 190 illik yubileyinin respublikamızın rayonları arasında ilk dəfə 

Gədəbəydə qeyd edildiyini diqqətə çatdırıb. 

 Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birinci katibi, filologiya elmləri doktoru, 

professor Məhərrəm Qasımlı aşığın həyat yolu barədə ətraflı söz açıb. Gədəbəy 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Kamran Rzazadə belə bir tədbirin 

Gədəbəydə keçirilməsini bu bölgənin insanlarının aşıq sənətinə diqqət və 

qayğısı kimi dəyərləndirib. 

Qeyd edək ki, tədbirdə Ağstafa, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Kəlbəcər, 

Bərdə, hətta Təbriz aşıqları da iştirak ediblər. Mərasimin sonunda Aşıq 

Ələsgərin nəvəsi İslam Ələsgər aşıq sənətinə göstərilən bu diqqət və qayğıya 

görə ölkə rəhbərliyinə, eləcə də YUNESKO və ISESKO-nun xoşməramlı səfiri, 

millət vəkili Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirib.  

 

Hüseyn Arifin “SeçilmiĢ əsərlər”i Xalq 

əmanəti kimi təqdim olunub 
 

     Sentyabrın 2-də Xalq Bankın mərkəzi ofi-

sində “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində növbəti 

nəşrin – Xalq şairi Hüseyn Arifin “Seçilmiş 

əsərləri”nin təqdimat mərasimi keçirilib. Ziyalıların, 

ictimaiyyət nümayəndələrinin və KİV təmsilçilərinin 

iştirak etdikləri tədbiri Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü, Milli Məclisin mədə-

niyyət komitəsinin sədri, professor Nizami Cəfərov 

açaraq Hüseyn Arifin yaradıcılığı haqqında məlumat 

verib. Professor bildirib ki, “Xalq Bank”ın maliyyə 

dəstəyi ilə nəşr olunmuş bu kitab Azərbaycan mədə-

niyyətinə bir töhfədir. Tədbirdə Tələbə Qəbulu üzrə 

Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə Hüseyn Arif ailəsinin yaxını 

kimi “Seçilmiş əsərləri”n yenidən nəşrinə görə “Xalq Bank”a təşəkkürünü 

bildirib, şairin ölməz əsərlərinin xalqın qəlbində həmişə yaşayacağını söyləyib. 

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə, şair İlyas Tapdıq və başqaları Hüseyn Ariflə 

bağlı xatirələrini bölüşüblər. Tədbirdə şairin şeirlərindən nümunələr söylənilib.   
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DASTANLARIMIZ 

 

 
 QURBANĠ  

(Dastanın Diri versiyası)  

 

Keçmişdə Araz çayı sahilində Diri dağı deyilən yerdə Fərəməz bəy 

adlı bir bəy olmuş. Bu bəyin çoxlu mal-dövləti olmuş, ancaq züryəti 

yoxmuş. Fərəməz bəy mal-dövlətinin əksəriyyət hissəsini paylayır yetim-

yesirə ki, Allah ona bir oğul versin. Bu işdən sonra Allahın ona rəhmi 

gəlib qurban günündə ona bir oğul verdi. Uşaq qurban günü olduğu üçün 

adını qoydular Qurbani.  

Qurbani yeddi yaşından on dörd yaşına kimi molla məktəbində 

oxuyub. On dörd yaşından sonra isə Fərəməz bəy Qurbanini yanına 

çağırıb dedi:  

- Oğul, sən anadan olmamışdan qabaq əhd etmişdim ki, kaş mənim 

bir oğlum olaydı, onunla birlikdə Diri dağına çıxaydım. Həmin əndim 

yerinə yetib. Gəl bir Diri dağına ova gedək.  

Oğul atasının sözünü sındırmayıb, ox, yay götürüb Diri dağına ova 

getmək istəyəndə onların yanına bir keçəl gəldi, dedi:   

- Fərəməz bəy, məni də özünüzlə aparın, nə vursanız mən götürüm.  

Fərəməz bəy və Qurbani keçəlin sözünə baxıb onu özləri ilə 

apardılar. Onlar ovda bir dağ keçisi vurdular və onu keçəlin kürəyinə 

şəlləyib yendirdilər Mazannənə deyilən pirə. Axşam düşmüşdü, qaranlıq 

olduğundan Fərəməz bəy dedi:  

- Ay uşaqlar, gətirin bu dağ keçisini bu pirdə kabab edək, yeyək və 

bu pirdə adama bir niyyət tutaq, görək yuxuda kim nə görür.  

Belə də etdilər.   

Fərəməz bəy fikrində tutdu ki, “Ey İlahi, yuxudan durandan sonra 

ciblərimin hamısı pul ilə dolsun!” Qurbani fikrində tutdu ki, “Ey İlahi, 

yatım və yuxuda mənə bir buta ver! Uzaq yerdə olsun, çox zəhmətlərdən 

sonra mən mətli muradıma çatım”. Keçəl fikrində tutdu ki, “Ey İlahi, 

yatım, tezdən durub görüm ki, başım tüklənib, bələ qonşumuzdakı Pərvaz 

qızı mənə verələr”.  

Qurbaninin öz arzusuna görə yuxuda Həzrət Əli ona badə verib 

dedi:  

- Qurbani, al bu badəni, gör haranı görürsən?  
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Qurbani badəni əlinə aldı, baxdı və dedi:  

- Gəncə şəhərini görürəm. orada bir güllü bağça var və güllü 

bağçanın içində qırx nəfər qız görürəm. O qızların içində bir nəfər qız 

var, o qədər gözəldir ki, on beş gecəlik ay kimi hər yerə işıq salır.  

- Ay oğul, o qız Gəncəli Abdulla xanın bacısı qızı Pəri xanımdır. 

Onu sənə, səni də ona buta verdim. Çox çəkməz ki, sən öz istəyinə 

çatarsan. Amma çox çətinliklərə düşəcəksən.  

Qurbani badəni nuş etdi. Badənin zərbindən onun ağlı başından 

çıxdı.  

Sabah tezdən Fərəməz bəy yerdən duran kimi əl atdı cibinə, gördü 

ki, bir şahı pul var idi, o da düşüb itib. Keçəl isə baxdı gördü ki, başında 

üç tük var o da əlində gəlib. Fərəməz bəy dedi:  

- Ay keçəl, görək Qurbani nə haldadır.  

Bunlar Qurbaniyə yaxınlaşanda baxdılar gördülər ki, Qurbaninin 

huşu özündə deyil. Fərəməz bəy qışqırdı.  

- Vay, bir oğlum var idi, o da dəli olub.  

Fərəməz bəy səs-küy salıb bütün ətraf camaatı ora tökdü. Gələn 

adamların içində iki qarı vardı. Keçmişdə həkim olmadığından xəstə 

adamların dərdini dünyagörmüş qoca adamlardan soruşurdular. Ona görə 

də Fərməz bəy üzünü qarılara tutub dedi:  

- Ay qoca nənələr, deyin görüm, mənim oğlumun dərdi nədir?  

Qarının biri dedi:  

- Bu oğlan qudurub. Bu saat durub məni dalayacaq, mən də 

qudurub sizi dalayacağam. Balta gətirin bunun başını əzək.  

Bu qarının məsləhətinə heç kim razı olmadı. İkinci qarı isə dedi:  

- Oğlanın dərdi eşq dərdidi. Onun üzünə su səpin, qoyun ayılsın, 

özü dərdini desin.  

Bu zaman Qurbaninin məktəb yoldaşları Diri dağının sərin 

sularından gətirib onun üzünə səpdilər. Bir azdan sonra Qurbani ayıldı və 

atasının üzünə baxdı. Atası ondan soruşdu:  

- Bala, sənə nə olub ki, belə edirsən?  

Qurbani dedi:  

- Ata, dilimlə desəm, dilim kabab olar, saz gətirin, dərdimi saz ilə 

deyim. Ona tez saz gətirib verdilər. Qurbani sazı alıb, belə başladı:       

 

Yatmış idim xabi-qəflət içində, 

Onda gördüm: oyan, oyan dedilər.  

Oyandım qəflətdən açdım gözümü, 

Min bir kəlmə mənə bəyan dedilər.  
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Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü,  

Xaki-övliyaya sürtdüm üzümü.  

Dindirdilər, haqq danışdım sözümü,  

Al, iç abi-kövsərdən, qan, dedilər.  

 

Qurbani der: çıxdım dağ səhrasına,  

Könlüm qalxdı, düşdü eşq sevdasına.  

Bir siqnal verdim könlüm pasına,  

Məğribdən məşriqə bəyan dedilər.  

 

Qurbani bu sözləri dedikdən sonra yenə huşdan getdi. Üzünə su 

səpdilər, yenə də ayıldı. Atası dedi:  

- Oğul, sən yuxuda kimi görmüsən?  

Qurbani dedi:  

Bu gün bir nurani kimsənə gördüm, 

Görcəyim çağırdı: ya Murtuza Əli!  

Sitqinən çağırsan tez yetir dada, 

Dillərdə söylənir, ya Murtuza Əli!  

 

Fərəməz bəy dedi:  

- Ay bala, o hansı Əlidi?  

Qurbani dedi:  

On bir oğul var idi, bir anası, 

Nurula doludu onun əzası.  

Məğribdən məşriqə gəlir sədası, 

Dillərdə söylənir: ya Murtuza Əli!  

 

Nurani dediyin nuri-mərfətdi, 

Mədinə dediyin bizim tərəfdi.  

Qurbani der: ağam əsli ərəbdi,  

Ağalar ağası ya Murtuza Əli! 

 

Fərəməz bəy soruşdu:  

- Bala, sənə kimi buta veriblər?  

Aldı Qurbani:  

 

Könlüm qalxdı, Bərdə sarı yeridi, 

Orda bir şəhər var, adı Gəncə hey...  

Gözəlləri, məhbublar, xubları, 

Xub batıbdı mala, mülkə, gəncə hey...  
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Tülək tərlan balaların ayırdı, 

Ayırıban həm çöllərdə doyurdu.  

Fələk vurdu bizi eldən ayırdı,  

Biz də düşdük bir digarə, küncə hey...  

 

Fərəməz bəy dedi:  

- Ay oğul, bizim bu yerlərdə hansı bəyin, xanın qızın deyirsən sənə 

alım, təki sən uzağa getmə.  

Aldı Qurbani:  

 

Qurbani der: vüsalıma varmadım,  

Əl uzadıb qönçə gülün dərmədim.  

İran gəzdi, Turan gəzdim, görmədim,  

Gözəllikdə Pərim təki qönçə hey...  

 

Qurbani saz ilə dediyi kimi, söz ilə də deyib atasını başa saldı, 

onunla halallaşıb, öz sevgilisindən ötəri yola düşdü. Az getdi, çox getdi, 

Daşkəsən kəndinin yaxınlığında yolun kənarında bir ağacın dibində 

oturdu. Qurbanini ağacın dibində yuxu tutdu.  

Qurbani yatdığı zaman bir aşıq gəlib bura çıxdı. Aşıq gördü ki, bir 

gözəl oğlan burada yatıbdır. Sazı isə əlindən sürüşüb düşüb yerə. Həmin 

aşıq aldı, görək nə dedi:  

 

Xab içində yatan, ey cavan oğlan!  

Söylə görüm, nə məkandan gəlirsən?  

Ya hürüsən, ya pərisən, ya qılman, 

Ya İsasan, həft asmandan gəlirsən?  

 

Nə olubdu eşq başından aşıbdı?  

Nə sevdadı eşq oduna düşübsən.  

Yoxsa sən də Qasım kimi yanıbsan?  

İndi keçib başü candan, gəlirsən?  

 

Qurbani yuxudan ayılıb aşığa cavab verdi:  

 

Aşıq, sorma mənim eşqi-halımı, 

Baş götürüb, Gəncə deyin gedirəm.  

Zülmü qurtarmasın görüm zalımın, 

Baş götürüb onca deyin görürəm.  
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Aşıq Qasım dedi:  

- Oğlan, bilirəm, sən mən dərdlisən. Söylə görüm haralısan?  

Aldı Qurbani:  

 

Ülkardan da göydə o Mars qəlbidi, 

İki dünya padişahı bir Əlidi.  

İsmim Qurbanidi, kəndim Diridi, 

Qaradağdan Qarabağa gedirəm.  

 

Qurbani Qasımla əl tutuşub ayrıldı. Az getdi, çox getdi, Daşkəsən 

kəndindən keçəndən sonra yolun qırağında bir bostançıya rast gəldi. 

Qurbani bostançıdan çörək istədi, bostançı dedi:  

- Otur, bostanı gözlə, gedim evdən sənə çörək gətirim.  

Qurbani bostanda qalmaqda olsun, bostançı Mahmud qızı Pəri ilə 

bostana gəldilər. Bu qızın adı Pəri olduğundan Qurbani bunun adına bənd 

oldu. Pəri Qurbanini nə cürə dilə çəkdisə, az qaldı ki, öz sevgisini 

yadından çıxartsın. Bir neçə gündən sonra Qurbani yola düşmək 

istədikdə qız atasına dedi:  

- Ata, oğlana deynən getməsin, qalsın, məni alsın və sənin mal-

dövlətinə sahib olsun.  

Mahmudun oğlu yoxmuş. Mahmud dedi:  

- Qurbani, gəl sən getmə. Mənim qızım Pərini al və mal-dövlətimə 

sahib ol.  

Aldı Qurbani:  

 

Başına döndüyüm, ay Pərizadə!  

Can içində cana vermərəm səni.  

Neynirəm bostanı, neynirəm bağı, 

Yüz bağa, bostana vermərəm səni.  

 

Dağlarda maralsan, düzlərdə ceyran,  

Ala gözlərinə mən özüm heyran.  

Ordubad, Naxçıvan, Şamaxı, Şirvan, 

Güllü Gürcüstana vermərəm səni.  

 

Qurbani der: can içindən can gəlir,  

Gözlərimdən yaş yerinə qan gəlir.  

Üzünü görməyə Süleyman gəlir,  

Külli Süleymana vermərəm səni.     
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Qurbani getmək istəyəndə qızı atasına dedi:  

- Ata, oğlan deyəsən qalmayacaq, o yediyi yemiş-qarpızın haqqını 

bundan al.  

Qurbani bunlarla razılaşıb yola düşdü, bir neçə gündən sonra Gəncə 

şəhərinin yaxınlığına çatdı. Altı nəfər gürcü qızına rast gəldi. Buraların 

ab-havasını öyrənmək üçün qızlara belə dedi:  

 

Sallana-sallana üstümə vardı, 

Sataşdı gözümə xalı gürcünün.  

Apardı halımı, çəkdi huşumu,  

Sataşdı gözümə xalı gürcünün.  

 

Örtüb ağ yanağa qırmızı lalə,  

Boy sünbülə bənzər, qaməti lalə.  

Bu biçarə aşıq qurbanız ola, 

Üzükdən keçərdi beli gürcünün.  

 

Qızlar Qurbanini çalıb oxuyan görüb, bir nəfər qarıya qonaq 

verdilər. Qurbani qarının evində yeyib-içəndən sonra qarının öz sarı 

sifətli qızı ilə davası düşdü. Qız dedi:  

- Oğlan gərək mənimlə yata.  

Qarı dedi:  

- Yox, oğlan gərək mənimlə yatsın. 

Aldı qarı öz qızını nə cürə pislədi:  

 

Başına döndüyüm, ey cavan oğlan, 

Gəl alma qızımı, sarıdır, sarı.  

Səndən ötrü bəsləmişəm şirin can, 

Gəl alma qızımı, sarıdır, sarı.  

 

Aldı qız:  

Başına döndüyüm, gülüzlü oğlan, 

Gəl alma anamı, qarıdır, qarı.  

Səndən ötrü bəsləmişəm şirin can, 

Gəl alma anamı, qarıdır, qarı.  

 

Aldı qarı:  

İşvə məndə, qəmzə məndə, naz məndə,  

Aşıq öldürməyə gözəl söz məndə.  
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Öpmək məndə, qucmaq məndə, üz məndə,  

Gəl alma qızımı, sarıdır, sarı.  

 

Aldı qız:  

Matəm yerdə söhbət olmaz, saz olmaz,  

Bir gülünən bahar olmaz, yaz olmaz.  

Günü keçmiş qarı gəlib qız olmaz, 

Gəl alma anamı, qarıdır, qarı.  

 

Qurbani bunları aldatdı ki:  

- Mən gələndə həyətinizdə bir ağ daş görmüşəm. Onu mənə kim tez 

gətirsə onunla yatacağam.  

Bu sözü eşidən kimi qarı ilə qızı bir-birinə toxuna-toxuna bayıra 

çıxdılar. Qurbani isə qapını arxadan bağlayıb, özü tək o gecə orada qaldı, 

sabah açılan kimi qapını açıb onlardan soruşdu:  

- Bu şəhərdə sazbənd yoxdumu, mən orada sazımı düzəldəm?  

Qurbani bilirdi ki, saz qayıranlar aşıqlara yaxın olur və bunun 

vasitəsilə Pəri xanımın yerini bilmək olar. Bunlar sazbəndin evini 

göstərdilər. Qurbani ora getdi, sazbənddən soruşdu:  

Usta, sizin yerdən gözəl qız sevdim,  

Cəm gözəllər onun səbəbkarıdı.  

Alma yanaqlıdı, laçın caynaqlı, 

Şirin can şikarı, şirin sözlüdü.  

 

Sazbənd dedi:  

- Bəlkə, belə gözəl qız səni sevmədi?  

Aldı Qurbani:  

Canan bilsə gəldiyimi can eylər, 

Canımı canına ərmağan eylər.  

Qəzəbkardı qəmzələri, qan eylər, 

Mələklər şahidi, sitəmkarıdı.  

 

Qurbani belə deyəndə sazbənd dedi:  

- O gözəlin adı nədi?  

Aldı Qurbani:  

 

Alagözlü Pərim zülfü şeydadır, 

Quranda oxunan əlif, beydadır.  

Desələr: Qurbani, bu nə sevdadır, 

Alagöz Pərimin yadigarıdı.  
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Sazbənd dedi ki:  

- Oğlan, bəlkə Abdulla xanın bacısı qızı Pəri xanımı deyirsən?   

Qurbani dedi:  

- Bəli, onu deyirəm.  

Sazbənd dedi:  

- Sən onda gecikmisən. Qızı üç gündən sonra verirlər Qara Vəzirin 

oğluna.  

Qurbani soruşdu:  

- Pəri xanım bu saat harada olar?   

Sazbənd dedi:  

- Bir saat bundan qabaq qırx nəfər qızla hamama getdilər.  

Bu xəbərdən sonra Qurbani getdi, hamamın elə bir yerində gizləndi 

ki, hamamdan çıxan adam Qurbanini görə bilməzdi, amma Qurbani hər 

kəs hamamdan çıxsa idi görə bilərdi. Qurbani burda bir az gizləndikdən 

sonra gördü ki, yuxuda gördüyü qız telin darıya-darıya hamamdan çıxır. 

Bu zaman Qurbani cuşa gəlib ona belə dedi:  

 

Sallana-sallana çıxdı hamamdan,  

Asta yeri gözəl sənə göz dəyər.  

Seryağublar tənə-tənə sözləri,  

Yayın bədnəzərdən sənə göz dəyər.  

 

Bu sözü eşitdikdə Pəri xanım başını salıb aşağı tez-tez getməkdə 

oldu. Bunun zirək getməsinə Qurbani belə dedi:  

 

Yavaş get, yavaş get kimin yarısan?  

Hansı bəxtəvərin xiridarısan?  

Kölgədə bəslənmiş quzey qarısan, 

Sabahın yelləri tez dəyər sənə.  

 

Pəri xanım bu sözləri eşidib karıxıq girdi kəcavəyə ki, baxsın görək 

bu sözləri atan kimdi? Bu zaman karıxdığından saçının bir hissəsi qaldı 

çöldə. Bunu görən Qurbani belə dedi:   

 

Qurbani der: heç kəs yarın öyməsin,  

Açılmasın çarın-çarpaz düyməsin.  

Dəstələ telini yerə dəyməsin,  

Yer elə tozlanar, toz dəyər sənə.  
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Qurbani adını eşitcək Pəri xanım tez başını kəcavədən çıxarıb ona 

sarı baxdı və gördü ki, yuxuda gördüyü oğlan bu sözləri deyir. Pəri 

xanım düşündü ki, “görən bu Qurbani qorxmur, bu toy qabağı mənə söz 

atır?” Pəri xanım özlüyündə Qurbanidən küsən kimi oldu.  

Aldı Qurbani:  

 

Durum dolanım başına, 

Aşığından küsən dilbər!  

Ləblərini sal ağzıma, 

Qoy bir alım busan, dilbər! 

 

İtirmişəm maralımı, 

Dərd çəkməyən saralarmı?!  

Gündüz kəsən qərarımı, 

Gecə yuxum kəsən dilbər.  

 

Qurbaninin fikrinə gəldi ki, bəlkə bu xan nəslindəndi ki, məni 

eşitmək istəmir. 

Aldı Qurbani:  

 

Qurbani özü də bəydi, 

Naz-qəmzən canıma dəydi.  

Nə dedim xətrinə dəydi, 

Bu mən dilbər, o sən dilbər.  

 

Qurbani Pəri xanımla görüşdü. Pəri xanım dedi:  

- Qurbani, bu şəhərdə mənim adımı çəkmə! Səni öldürərlər. Lakin 

üç gündən sonra gələrsən darvazanın ağzına, ora saman səpəcəyəm.  

Pəri xanımla Qurbani ayrıldılar. Qurbani şəhərə gəzərkən Pəri 

xanımın qardaşı Abdulla xan və Qara Vəzir Qurbaniyə rast gəldilər. 

Bunlar dedilər ki, bu aşıq təzə aşıqdı, bunu oxudaq, əgər yaxşı oxusa 

uşaqların toyunu elə bu edər. Onlar Qurbanini çağırdılar yanlarına və ona 

dedilər ki:  

- Aşıq, bizim üçün bir az oxu.  

Qurbani hamamda Pəri xanımla görüşməyini bunlara belə dedi:  

 

Bu gün bir gözəlin seyrinə vardım, 

Əlində şanəsi tel kənarında.  

Həlqə-həlqə, qıvrım-qıvrım, çinbəçin,  

On dörd hörük gördüm bel kənarında.  
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Qapıya gəlmişəm, sayılam, sayıl, 

Haq verən paylara olaram qayıl.  

Pərimin boynunda heykəl-hamayıl, 

Ləl bazubənd düzüb qol kənarında.  

 

Qurbani der: mənim sözüm düzgündü, 

Yar əlindən yazıq canım üzgündü. 

Baxdım yarın gözü mənə süzgündü,  

Bir cüt öpüş aldım yol kənarında.  

 

Bu sözləri eşidən Qara Vəzir xənçəlini çıxarıb Qurbanini öldürmək 

istədi. Ancaq Abdulla xan işi başa düşüb qoymadı. Onlar Qurbanini 

götürüb Quru bağa gəldilər. Bu zaman Quru bağda qırx nəfər şagirdi olan 

Aşıq Heydər Qurbaniyə sual verdi:  

- Bala, sən də şagird olmağa gəlmisən?  

Qurbani dedi:  

- Mən özüm şagird axtarıram, ona dərs deyəm.  

Bunların sözü bir-birinə xoş gəlmədiyi üçün deyişməyə başladılar.  

Aşıq Heydər dedi:  

 

Səndən xəbər alım, ay bala aşıq,  

O nədi ki, göydən haça gəlibdi?  

Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər haqdı dünyada, 

Əfzəli içində neçə gəlibdi?  

 

Aldı Qurbani:  

 

Al cavabın deyim, ey böyük aşıq,  

O qələmdi, göydən haça gəlibdi.  

Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər haqdı dünyada, 

Əfzəli yeddidi, neçə gəlibdi.  

 

Aldı Heydər:  

 

O kim idi ərşdə qızdırdı tası, 

O kimdi Turda qaldı əsası. 

İsmayıla gələn qoçun anası, 

Hansı ayda, gündə qoça gəlibdi?  
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Aldı Qurbani:  

 

Həzrət Əli ərşdə qızdırdı tası, 

Musa idi Turda qaldı əsası.  

İsmayıla gələn qoçun anası, 

Çərşənbə günündə qoça gəlibdi.  

 

Aşıq Heydərin sözü olmadı. Sazın təhvil verdi Qurbaniyə. Abdulla 

xan Qurbaninin yaxşı aşıq olduğunu görüb ona belə dedi:  

- Üç gündən sonra mənim bacım Pəri xanımın toyudu, gələrsən ora, 

toy məclisində oxuyarsan və çoxlu da məmər yığarsan.  

Hər ikisi razılaşıb ayrıldılar. Qurbani gəldi Pəri xanım olan yerə və 

üç gün burada Pəri xanımla söhbət elədilər. Üçüncü gün Qurbani Pəri 

xanıma dedi:  

- Sənin qardaşın Abdulla xan məni sənin toyunu eləməkçün toy 

məclisinə çağırıb mən gedirəm ora.  

Qurbani toy məclisinə getməkdə olsun, Pəri xanım öz qulluqçusu 

Şah-Xubana dedi:  

- Get, qardaşım Abdulla xandan icazə al, mən də gedim o məclisdə 

olan yeni aşığa qulaq asım.  

Şah-Xuban Abdulla xandan icazə aldıqdan sonra Pəri xanım getdi 

toy məclisinə.  

Qurbani Pəri xanım toy məclisinə gircək ona belə dedi:  

 

İftidadə qədəm basdı məclisə,  

Ustadlar ustadı görüm handadı?  

O qızın dərd-səri çoxdu canımda, 

Göhərli sözlərim hələ kandadı.  

 

Bu vaxt Qara Vəzir Qurbanini öldürmək istədisə də camaat 

qoymadı.  

Aldı Qurbani:  

 

Həzrət Əli mənə verdi badəni, 

Canıma saldılar qovğanı, qanı.  

Qurbaninin fikri, zikri, xəyalı,  

Deyə bilməm yenə Pəri xandadır.  

 

Bu sözləri eşidən kimi Qara Vəzir lap acıqlandı və onu öldürmək 

istədi. Abdulla xan onu sakitləşdirib Qurbanidən soruşdu: 



 OZAN  DÜNYASI                                                                № 3(6), 2011 

 113 

- Qurbani, açıq de görək, bu şəhərə nədən ötrü gəlmisən?  

Qurbani cavab verdi:  

- Abdulla xan, and iç ki, nəyə gəldiyimi verəcəksən, deyim.  

Abdulla xan and içdi ki: 

- Nədən ötəri gəlmisən verəcəyəm aparasan.  

Görək Qurbani nədən ötəri gəlib:  

 

Başına döndüyüm, ey Abdulla xan!  

Mətləb budu: Pərim üçün gəlmişəm.  

Namiyəm, nadanam, həm də cavanam,  

Mətləb budu: Pərim üçün gəlmişəm.  

 

Abdulla xan dedi:  

- Mənim bacımın bir gizli adı var, onu desən Pərini aparacaqsan.  

Aldı Qurbani:  

 

Əyninə geyibdi püst ilə dəri, 

Qurbani yolunda qoyub can, səri.  

Gizlini Nigardı, aşkarı Pəri, 

Mətləb budu: Pərim üçün gəlmişəm.  

 

Bu sözlərə Abdulla xan razı olsa da, Qara Vəzir razı olmadı. Qara 

Vəzir dedi:  

- Qurbanini mən özüm imtahana çəkəcəyəm.  

Məclisdəki adamlar dağılıb evlərinə gedərkən Abdulla xan düşündü 

ki, Qurbanini kimə qonaq versə Qara Vəzir onu öldürəcək, ona görə də 

belə fikrə gəldi ki, onu Qara Vəzirin özünə qonaq versin. Qara Vəzir 

Qurbanini qonaq saxlamaq əvəzinə onu saldı zindana, qapısına da gözətçi 

qoydu. Pəri xanım Qurbanin vəziyyətini öyrənmək üçün  Şah-Xubanı ora 

göndərdi. Şah-Xuban gəlib gördü ki, Qurbanini salıblar zindana və 

qapısında da gözətçi qoyublar. Qurbani Şah-Xubandan Pəri xanıma belə 

bir namə yazdı, göndərdi:  

 

Ay Şah-Xuban, mənim ərzi-halımı, 

Gedər olsan, nazlı yara deyərsən.  

Xəstə qaldım, yandım onun küyündə,  

Üzü dönmüş beiqrarə deyərsən.  

 

Axıb-axıb dəryalara dolmuşam,  

Saralıban gül rəngi tək solmuşam.  
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Qurbaniyəm, indi dustaq olmuşam,  

Üzü dönmüş xoş Nigara deyərsən.  

 

Məktubu Şah-Xuban gətirib Pəri xanıma verəndə o, məktubu tez 

açıb oxudu. Pəri xanım Qurbanini qurtarmaq üçün bir neçə havla 

hazırladı, bu havlaların yarısına behuşedici qatdı və Şah-Xubana verib 

dedi:  

- Apar bu behuşdarı olmayan havlaları ver Qurbaniyə, behuşdarı 

olanları da keşikçilərə. keşikçilər yeyib bihuş olan kimi Qurbanini oradan 

çıxart, gətir mənim yanıma.  

Şah-Xuban elə də etdi.  

Sabah tezdən qara Vəzir baxıb gördü ki, Qurbani zindanda yoxdu. 

Qara Vəzir tez axtarmağa başladı, axır gəlib onu Pəri xanımın yanında 

tapdı. Qurbani Qara Vəzirə orada belə dedi:  

 

Səni görüm, Qara Vəzir, 

Haq işini bitirməsin.  

Göydən min bir bəla gəlsə,  

Birin səndən ötürməsin.  

 

Beş barmağın bıçaq olsun!  

Gözlərinə sancaq olsun! 

Balaların qaçaq olsun! 

Qapında itin hürməsin!  

 

Qara Vəzir dedi:  

- Bunun özünə bax, Pəri xanımla bir yerdə oturmasına bax!  

Aldı Qurbani:  

 

Qurbani də çıxdı taxta, 

Qan qusasan laxta-laxta.  

Əzrayıl gələn vaxtda,  

Üstündə Quran olmasın.  

 

Qara Vəzirin acığı tutub şəhər əhalisini ora topladı və başladı 

Qurbanini imtahan etməyə. Qara Vəzir Qurbaniyə dedi:  

- Sənin gözlərini bağlayacağam, Pəri xanımı da üç qızla sənin 

gözünün qabağından keçirdəcəyəm. Əgər onların içində Pəri xanımı 

tanısan, bil ki, Pəri xanım sənindi.  
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Qurbani razı oldu. Onun gözlərini bağladılar. Qara Vəzir öz qızını, 

axsaq Şah-Xubanı və Pəri xanımı eyni paltarda Qurbaninin yanına 

gətirdi. Birinci dəfə öz qızını Qurbaninin gözünün qabağından keçirtdi.  

Aldı Qurbani:  

  

Əyninə geyib qırmızı, 

O gündən yandırır bizi. 

Bu gələn Vəzirin qızı, 

Bundan sonra Pərim gəlsin!  

 

Vəzirin qızından sonra axsaq Şah-Xuban gəlib Qurbaniyə 

yaxınlaşanda belə dedi:  

 

Dağlar başı oldu duman, 

Münkürdən heç getməz güman. 

Bu gələn şah-Xuban,  

Qoyun gəlsin, Pərim gəlsin!  

 

Axırda Pəri xanım üzünü tutub Qurbaninin yanına gələndə Qurbani 

dedi:  

 

Bir quş gəlir zarı, zarı,  

Çıxın yollarından barı.  

Bu gələn Qurbaninin yarı,  

Qoyun gəlsin, Pərim gəlsin!  

 

Belə bir işdən sonra camaat tələb elədi ki, Pəri xanımı versinlər 

Qurbaniyə. Qurbani Pəri xanımı da götürüb yola düşdü. Bir az vaxtdan 

sonra Məhəmməd xan gəlib çıxdı Gəncə şəhərinə. Qara Vəzir tez 

Məhəmməd xanın yanına qaçıb Abdulla xandan şikayət etdi və dedi:  

- Abdulla xan mənim oğlumun toyunu yarımçıq qoyub nişanlısını 

verdi başqa yerdən gəlmiş bir oğlana.  

Məhəmməd xan bir neçə atlı düzəldib Qara Vəzir də içlərində Pəri 

xanımı qaytarmağa getdilər. Onlar gəlib Qurbangilə çatdılar. Pəri xanımı 

zorla geri qaytardılar. Qurbani buna dözməyib dedi:  

 

 

Başına döndüyüm, alagöz Pəri,  

Əlim ətəyindən üzmə sən barı.  

Görüm ki, olasan imama zavvar, 
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Əlim ətəyindən üzmə sən barı.  

 

Dirili Qurbani sən də sal yada, 

Əməyini vermə, amandır bada.  

Hər ikimiz gəl şərt qoyaq arada,  

Əlim ətəyindən üzmə sən barı.  

 

Bu sözlərə baxmadılar, Pəri xanımı qaytardılar geri. Qurbani Pəri 

xanım gözdən itdikdən sonra Allaha belə yalvardı:  

 

Qadir Allah, səndən budur diləyim,  

Aman, Allah, imdad eylə bu işə!   

Səndən başqa yoxdur mənim köməyim,  

Aman, Allah, imdad eylə bu işə!   

  

Bismillah elədim, girdim meydana, 

Ümidim bağladım Şahi-Mərdana.  

Məcnun kimi məni qoyma divana, 

Aman, Allah, imdad eylə bu işə!   

 

Qurbani der: əslim Qaradağlıdı,  

Yar üzündən ürək düyün-dağlıdı.  

Zülm eyləyən vəzir namərd oğludu, 

Aman, Allah, imdad eylə bu işə!   

  

Rəvayətə görə, Qurbani burada yatır, bir vədə oyanır, görür ki, 

Mazannənə pirindədi. Bu işə Qurbani çox təəccüb eləyir, az qalır ki, 

bağrı çatlasın. Bu zaman onu bir də yuxu aparır. Ona yuxuda deyirlər: 

“Qurbani, sən gəl Şıx oğlu Şah Abbasın yanına get, vəziyyətini ona 

söylə. O sənə köməklik edər”.  

Qurbani yuxudan ayılan kimi Xudafərin körpüsündən adlayıb gedir 

Şıx oğlu Şah Abbasın yanına. Vəziyyətini ona belə deyir:  

 

Mürşüdi kamilim, Şıx oğlu Şahım!  

Bir ərzim var, qulluğuna, şah, mənim.  

Oxu ərizəmi, bil sən dərdimi, 

Dərdimdən olgunan bir agah mənim.  

 

Şah Abbas deyir:  
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- Ay oğul, sənə hələ cavansan, axı sənin dərdin nə ola bilər? De 

görüm, sən haralısan?  

Aldı Qurbani:  

 

Bir ah çəkdim, gəldi ahim dərindən,  

Ağlım, huşum oynar keçər sərimdən.  

Körpü düşdü, keçdim Xudafərindən,  

Mürşüdümsən, yetir dərmana məni.  

 

Şah Abbas dedi:  

- Ay bala, sənə kim zülm eyləyib onu mənə de!  

Aldı Qurbani:  

 

Qış gedibsən, yaz ayları gələndə,  

Dağlar damanından qar istər könül.  

Hüri, Pəri, mələkləri görəndə,  

Xəstəyəm, onlardan nar istər könül.  

 

Yay olanda gün əritməz qarımı, 

Mən sənə bağladım ümidvarımı. 

Əlimdən aldılar Pəri yarımı,  

Mürşüdümsən, yetir yarıma məni! 

 

Qurbani sonra ətraflı başına gələn vəziyyətlərin hamısını Şah 

Abbasa söylədi. Şah Abbas Məhəmməd xanın və Abdulla xanın üstünə 

bir məktub yazdı ki, Pəri xanımı tez bir zamanda gətirib Mazannənə 

pirində versinlər Qurbaniyə. Şah Abbas Qurbaniyə dedi:  

- Get, Mazannənə pirində öz yarını gözlə. Gətirib onu orada 

verəcəklər sənə.  

Qurbani tez yığışıb gəldi Mazannənə pirinə. Bir müddətdən sonra 

baxıb gördü ki, Soltanlı kəndindən Diri dağına bir dəstə atlı gəlir, Pəri 

xanım da bunların içindədi. Qurbani bir qənşər yerə çıxıb onları 

qarşılamaq istədi. Bu zaman Qurbanini ilan vurdu. Qurbani ağır 

xəstələndi və su içmək istədi. O belə fikirləşdi ki, əgər suya getsə gəlib 

onu tapmayacaqlar. Qurbani sazını Mazannənə pirində qoydu və sazdan 

başlayıb daş düzə-düzə suya getdi ki, daşın izi ilə gəlib onu tapsınlar.  

Pəri xanımı atlılar gətirib Mazannənə pirində qoydular, Qurbaninin 

sazını orda gördülər, dedilər ki, indi bu saat onun özü də gələcək. Atlılar 

qayıdıb getdilər Gəncə şəhərinə. Pəri xanım tək Mazannənə pirində 

Qurbanini gözlədi, gözlədi, gəlmədi. Sonra baxıb gördü ki, sazdan 
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başlayıb daş düzə-düzə gediblər. Pəri xanım bu iz ilə gəlib gördü ki, 

Qurbani suyun kənarında ölüb. Pəri xanım tez Qurbaninin başını aldı 

qucağına və başladı ağlamağa. Pəri ağlaya-ağlaya belə dedi:  

 

Mən aşiqəm, sal yana, 

Dara zülfün sal yana!  

Necəsən bir ah çəkim,  

Kür quruya, sal yana.  

 

Mən aşiq, Gəncəm haray!  

Tiflisdən gencəm haray!  

Qurbani öldü, getdi, 

Mənə bir əncam, haray!  

 

Pəri xanım ağladı, ağladı, axırda bağrı çatlayıb öldü.  

Xalq Mazannənə pirində iki qəbir qazıb, bu sevgililərin hərəsini 

birində dəfn elədi.  
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